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LUZÓWCE
(MYCETOZOJ)

MONOGRAFIA
-PRZEZ

Jozefa Rostafiskiego

(Przedstawione Da posiedzeniu Towarzystwa dnia i.S Marca 1 873 r.)

Wycig z Pamitników Toivarzy$iiva i\auk cisych, tom V, rok 1874.

Omnes fere Botanici tiostras plantans lungis annumerant, verum quo jur ipsi videant. In prima enim evolutione pulpam seu substantiam

mucilaginosam constituunt, quae, sensim crescendo, in parva, subrotunda, orata vel aliter formata et ad maturitatem usque e\ uno colore, ia

alterum transeuntia capitula seu peridia abit. Haec peridia, membrana; subiacenti nitida;, plerumque inuascentia, integumenta tenuia membranaeea

efCciunt, qi>re maturitatis tempore vertice aperiuntur et massam farinaceam inclusam, filis seu capillitio ut plurimam interte.itam, effundunt.

Agarici vero, Baleti et plurima; affines sub fungorum ordine comprebensac stirpes, superficie externa fructificante, germinatione, substantia

aecque ac babitu adeo distinguuntur, ut neque in art'uciali, neque in naturali plantarum divisione simul cum prioribus sub uno ordine vel

familia comprehendi possint. Proprius tamen nostris plantis accedunt Lycoperda cum nonnullis alfiaibus; at difterunt substantia (in juvenili

statu) molli carnosa ac fragili, colore primitivo immutabili, et quod diametro multo majori praidila sint, nec unquam membrana; subiacenti

innascentia reperiantur. Sic etiam in muttis recedunt /Ecidium, Uredo et Tricboderma Personii. Jur meritoque igi tur in hoc oper descripla

genera cum Tricbia, Arcyria et afunibus generibus, propriam et a reliquis, imprimis externe fructificantibus lungis, diversissimam familiam

oaturalem constituere merentur,

ScHnAOER. 2\
Tov. pi. yen., 17S»7, p. vi et vii.

PRZEDMOWA

Od monografii jakij grupy ustrojów wymagamy w dzisiejszym stanic nauki, aby podaa ich lijstorya rozwoju,
ich budow, ksztaltownietwo i systematyk; otó niniejsz prac, jako odpowiadajc wikszoci tych warunków, na-
zwaem monografi. Historya rozwoju zostaa tu zupenie pominit, a to dlatego, e pod tym wzgldem mamy wy-
born i obszern prac de Barego, tylko niektóre wasne spostrzeenia, na tern polu zdobyte, pomieciem we wa-
ciwych miejscach w czci traktujcej obudowie luzowców. Niniejsza wic rozprawa jest tylko dopenieniem pracy

ART. iv.
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de Barego, ogoszonej w roku 18ti, pod tytuem : « die Mycetozten ». Z niej to czerpaem pierwsze swoje wiadomo-

ci na tern polu ; od jej autora zostaem zachcony do zajcia si luzowcami, i pod jego kierunkiem pracowaem

nad tern zadaniem od koca 1871 roku do wiosny roku biecego. Zbadanie budowy i ksztaltownictwa luzowców,

nie przedstawiao adnych trudnoci, inaczej si rzecz miaa z systematyka. Najwiksza bowiem liczba tych ustrojów

zostaa opisan w kocu zeszego i na pocztku biecego stulecia, wic w czasach, kiedy o przyjrzeniu si wewntrz-

nej budowie jakichkolwiek tworów ani mylano, kiedy zadawalno si w opisach zewntrznemi cechami, opierajc

czsto na nicli nie tylko charaktery gatunków, ale nawet caych rzdów lub klas rolinnych. Wreszcie w tak róno-

rodnym gronie botaników którzy si na te opisy skadali, mona napotka wielu takich, którzy sobie z tern wiele

trudu nie zadawali. Ich celem byo po nazwisku przez siebie utworzonego gatunku pooy cc mihi » , reszta bya dla

nieb nic nieznaczc drobnostk. To te porównywajc opisy przez takich mykologów stworzone z ustrojem do któ-

rych si odnosz, dochodzimy do przekonania, e pomidzy nimi zachodzi takie tylko podobiestwo, jakie istnieje

pomidzy np. stolic Francyi a jednym z licznych Paryów pónocnej Ameryki.

Nic wic dziwnego, e z postpem czasu jeden gatunek zosta kilkakrotnie pod rónemi nazwiskami opisanym.

Nic wic dziwnego dalej, e w « Systema mycologicum » Friesa, z roku 1829, obejmujcem wszystkie naówczas opi-

sane luzówce, panuje w skutek tego potne zamieszanie. Z tej jednak ksiki musiaem czerpa pierwsze wiado-

moci systematyczne, byo to t z pocztku bdzenie po omacku. Z czasem dopiero, przejrzawszy znacz ilo
zbiorów, zaczem si powoli oryentowa w tym dziwacznym lesie nazwisk i torowa sobie drog, wprawdzie z nie-

zmiern strat czasu, w poród strasznego chaosu.

Teraz inne czekao mnie zadanie, naleao mi przejrze stosy starych szpargaów, aby skreli history bada do-

tyczc luzowców i zebra wszystkie opisy w synonimy, tu przyzwyczajenie byo najdzielniejsz pomoc od wy-

twornego opisu, skrelonego przez Friesa, do kilku sowami skrelonej diagnozy Michelego znajduje si cala prze-

pa, a jednak w kocu i tak krótkie opisy staj si przynajmniej wystarczajcymi.

W historycznym przegldzie dotychczasowych prac nad luzowcami, staraem si zawsze sta na stanowisku bez-

stronnego krytyka i w sdach uwzgldnia zawsze epok i okolicznoci w których pisano. Uywaem tu dla rónych

wspominanych rodzajów nazw wycznie tylko aciskich, aby nie by zmuszonym tworzy polskich dla wielu ju dzi

skasowanych. Ale ju w ksztatownictwie uywam naszych, dodaj jednak zawsze aciskie w nawiasie, aby czy-

telników powoli z nowo-utworzonemi nazwiskami luzowców oswoi. Ksztatownictwo, jako rzecz nader such,

staraem si o ile monoci skróci, tak samo jak i cz traktujc o budowie wewntrznej. Tego rodzaju zbiorowe

pogldy zyskuj bowiem tylko na jasnoci przez zwizo. Bawienie si w nieskoczone drobiazgi sprowadza tylko

zamieszanie poj. Inaczej si rzecz ma co do systematyki, podanie nawet najdrobniejszych szczegóów jest tu nie

tylko nienagannem, ale owszem, koniecznie potrzebnym. Wiem z wasnego dowiadczenia, e nieraz jaki drobny ale

trafny szczególek atwiej nas naprowadzi na dobr drog oznaczenia waciwie nazwiska jak dobry ogólny opis. Co

do samego systemu, to za jego podstaw suyo mi ugrupowanie luzowców, którm si posugiwa de Bary ; zapro-

wadziem w niem tylko kilka zmian, i tym sposobem zamiast czterech otrzymaem siedm rzdów. Dalszy icli jednak

podzia jest ju najzupeniej oryginalny. Staraem si o utworzenie jak najwikszej liczby rodzajów, zawsze jednak

dobrze iicharakteryzowanych, wiedzc z dowiadczenia, e t.o z pewnoci uatwia oznaczenia. Charakter wszyst-

kich opiera si na wewntrznej budowie, jako jedynie staej i najwaniejszej. Wprawdzie ten sposób zyskuje

jeszcze niekiedy nagan ze strony tak zwanych botaników. Najgorsi pod tym wzgldem s niektórzy starzy mykolo-

gowie, którzy za wystpek prawie uwaaj opieranie rodzajów na cechach wzitych nie z pokroju i cech zewntrz-

nych, ale z charakterów budowy. Dowodz oni, e taki podzia jest nienaturalnym! Jestto jednak poprostu tylko

icli zacofanie, które im dyktuje sd podobny; niezdolni do uycia drobnowidza, mog si w swych badaniach po-

sugiwa zaledwie szkem powikszajcym, a lem trudno naturalnie wszystko rozezna.

Gdybymy ich zasad zastosowali do rolin jawnopciowych, to wypadoby nazwa np. wierzb, nie to co dzi tak,

na zasadzie wewntrznej budowy jej kwiatu, nazywamy, ale wszystkie roliny majce podobne lancetowate licie,

mielibymy wówczas i gruszki na wierzbie ! Zreszt dla ludzi trzewo na to patrzcych, jestto rzecz tak jasna,

e z niej nie potrzebujemy si duej usprawiedliwia.

Przechodzc do gatunków, miaem do wyboru zazwyczaj przynajmniej tuzin nazw danych im z kolei czasu; któ-

remu przyzna pierwszestwo? oto zaraz nasuwajce si pytanie. Na kongresie naturalistów, podczas wystawy po-

wszechnej paryzkiej z roku 1867, wypracowano sial ul postpowania w tym wzgldzie, lecz ten, jako tyczcy si

przewanie rolin jawnopciowych, nie móg tu znale zastosowania. Wedug bowiem tego, nazwiska przed Lin-

neuszem stworzone uwaaj si za adne, jego lub pierwsze po nim ogaszano za wane. Linneusz za nie zajmowa si

takimi drobiazgami jak luzówce. Biorc jednak nawet któregokolwiek z autorów zeszego wieku za tak powag,
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nie monaby jeszcze trafi do koca. Jeeli bowiem kto opisujc dzisiejsze Didymiurn suarnulosum, a badajc je

niedokadnie, nie wynalaz w niem woni i uzna je za Licea, zwaajc za, e te s zazwyczaj siedzce, a w mo-
wie bdca forma jest trzoneczkowat, i nazwa j z lego powodu Licea stipitata, to przenoszc dzi ten ga-

tunek do rodzaju Didymiurn, wypadoby go wedug praw statutu nazwa Didymiurn stipitatum. Tymczasem wik-
szo Didymiów jest trzoneczkowat, i to co tam byo racyonalnm, jest tu po prostu niedorzecznoci. Naleao
wic to nazwisko; cho majce « prawa pierszestwa », opuci i przyj drugie z kolei, a jeeli i to byo nie-

moliwym, odwoa si choby do trzeciego. Jcdnem sowem, zastanowiwszy si gbiej nad t kwesty, doszedem

do przekonania, e najlepiej bdzie uzna wszystkie dawniejsze prace za wane, lecz poda wszystkie nazwiska

krytycznemu przegldowi i nim w ostatniej inslancyi si rzdzi. Wprawdzie jestemy ludmi, i « krytyczny

pogld » jest nieraz tylko wasnem « widzimisi », innego jednak sposobu wyjcia nic byo — i ten, przyjmujc
za to na siebie odpowiedzialno, przyjem. Co do sposobu oznaczania nazwisk autorów po gatunku, róne pa-

nuj metody, z tych dwie s najczciej uywane. Jeeli np. jaki gatunek zosta opisany przez Schumachera
jako Arcyria atra a dzi « kto » przenosi go do rodzaju Enerthenema, to, albo oznacza si to tak : Enerthenema

atra (Schumacher) kto, albo te drugim sposobem tylko Enerthenema atra (Scbum.).

Gdybym przyj pierwszy sposób, zalecony wprawdzie przez kongres botaników to, zmieniajc sam znaczn liczb

nazwisk, musiabym wanie stawa zbyt czto na miejscu owego « ktosia ». Dla uniknienia wic podejrze, e te

zmiany zaprowadzaem tylko dla napisania swego «mihi», przyjem drugi sposób oznaczania, tembardziej chtnie,

e jest prostszy a nieledwie i tak jasny jak pierwszy.

Pragnc uczyni swój system jak najbardziej praktycznym, idc za yczeniem objawionem mi listownie przez kilku

znakomitych mykologów, dodaem do kadego rodzaju klucz analityczny do oznaczenia gatunków.

Dla zaokrglenia caoci, musiaem naturalnie powiedzie sów kilka o pokrewiestwie luzowców pomidzy sob,

co objaniem te odpowiedni tablic. Kilka sów polemiki przeciwko owym zagorzaym pseudodarwinistom, krel-

cym z ca pewnoci drzewa rodowe istot ustrojowych, jakby byli rzeczywicie obcymi zmianom jakim one w cigu

wieków ulegay, zdaway mi si by w tern miejscu prost koniecznoci.

Rzecz o stanowisku luzowców w acuchu jestestw ustrojowych mogaby zamkn t prac, gdyby nie wzgld na

pocztkujcych, pragncych, si obezna z t grup, którym powiciem ostatnich sów kilka « o zbieraniu,

przechowywaniu i oznaczaniu luzowców ».

Dla wyjanienia nieraz zawiycli stosunków budowy, dalej dla dania wyobraenia o pokroju rónych rodzajów

luzowców, zamieciem w kocu kilka tablic. Rysunki tam pomieszczone nie s wycznie moj prac, niektóre s
wzite z dzie de Barego lub innych autorów; inne zaczone mi od rónych prywatnych osób, o czem zawsze

w objanieniu tablic wspominam. Niech mi tu wolno bdzie zaczy publiczne podzikowanie p. Dutkiewiczowi

za wykonanie dwunastu fotografii, z preparatów drobnowidzowych, które utrwali na jednej tablicy now metod
fotodruku.

Spogldajc teraz na cao tej pracy, widz doskonale liczne jej braki pod wieloma wzgldami, widz, e dalek

jest od takiej jak j mie pragnem, jakby by powinna; mam jednak nadziej, e rozliczne trudnoci, z jakiemi

mi walczy przychodzio i wzgldna krótko czasu, cho w czci zdoaj mnie usprawiedliwi z tych rozlicznych

niedostatków.

Teraz naley mi po szczególe wyrazi wdziczno nastpujcym pp. botanikom za rozleg pomoc w dostarcza-

niu zbiorów luzowców.

P. J. ALEXANDROWICZOWI, profesorowi botaniki na wszechnicy warszawskiej, za darowany mi zbiorek luzowców

z okolic Warszawy.

P. P. ASCHERSONOWI, kustoszowi muzeum berliskiego, za przesianie mi do przejrzenia zbioru tego muzeum.

P. A. de BAREMU, profesorowi botaniki i rektorowi wszechnicy strasburskiej. Oprócz wszechstronnej pomocy na

polu bada naukowych, miaem do rozporzdzenia jego cay zbiór luzowców, najbogatszy ze wszystkich jakie ist-

niej, w którym znajduj si i zbiory : Jacka z okolic Salemu (W. K. Badeskie), Dra Kocha z okolic Rugii, pro-

fesora Cienkowskiego z okolic Berlina, Leischnera i Kirchnera z okolic Konstaneyi, D'» Robenhorsta z Drezna i

wiele jeszcze zbiorów pomniejszych.

P. A. BRAUNOWI, profesorowi botaniki na wszechnicy berliskiej, za dany mi do przejrzenia zbiór zebrany w ró-
nych stronach Niemiec i Szwajcaryi.
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P. A. de CANDOLLOWI, z Genewy, za powierzenie i nadesanie mi do przejrzenia zbioru luzowców z muzeum
imienia de Candolla, zawierajcego bardzo wane, bo originalne, okazy jego ojca i z rónych czci wiata przez

podróników zebrane.

P. CELAKOWSKIEMU, profesorowi botaniki na wszechnicy pragskiej, kustoszowi muzeum pragskiego, za przesianie

mi do przejrzenia zbioru tego muzeum, zawierajcego liczne okazy, zbierane gównie przez Opiza i Veselskyego '

wielu innych.

P. M. COOKOWI, kustoszowi w british muzeum, za nadesane mi okazy kilku angielskich luzowców.

P. J. DUBY, pastorowi z Genewy, za przesianie mi do przejrzenia zbioru Wallrotha, bdcego w jego posiadaniu, na-

der dla mnie wanego, jako zawierajcego oryginalne okazy form przez tego opisanych.

P. A. FAMINTZINOWI, profesorowi botaniki w Petersburgu, za okazy luzowców z okolic Kaugi.

P. I,. FUCKLOWf, naturalicie w OEstrieh nad Renem, za przysanie mi do przejrzenia (i oliarowanie mi niektórych

form) nader bogatego zbioru, zawierajcego bardzo liczne ekzemplarze i inn pomoc naukow.

P. A. B. FRANCKOWf, prywatnemu docentowi botaniki i kustoszowi muzeum lipskiego, za przesanie do przejrzenia

mi zbioru tego muzeum. Zbiór ten dawniej prywatny Kunzego, naley do najpikniejszych zbiorów luzowców jakie

widziaem, by mi w wielu razach nieoszacowanem ródem.

P. de FR.\NQUEVILL, za pozwolenie przejrzenia zbioru Richarda (ojca) bdcego w jego posiadaniu.

P. E. FRIESOWl, nestorowi mykologii, profesorowi botaniki w Upsali, za przesianie wasnego zbiorku zawierajcego

take okazy zbierane kolo Petersburga przez Weinemana.

P. E. JANCZEWSKIEMU, prywatnemu docentowi botaniki na wszechnicykrakowskiej, za zbiorek luzowców z okolic

Blinsztrubiszek na mujdzi.

P. F. KAMIESKIEMU, za zbiorek z okolic Warszawy.

Ksiciu W. LUBOM1ERSKIEMU, za pozwolenie korzystania z jego bogatego ksigozbioru botanicznego.

P. P. MAGNUSOWI z Berlina, za przesanie mi do przejrzenia wasnego zbiorku z okolic Berlina.

P. P. MAKSIMOWlCZOWt, sekretarzowi petersburskiej akademii nauk, rzeczywistemu tajnemu radcy stanu, za

przesianie mi do przejrzenia zbiorku akademii.

P. MOUGEAU, za przesianie mi do przejrzenia zbiorku swego ojca, nader dla mnie wanego.

P. K. MUELLEROW1 z Halli, za pozwolenie przejrzenia zbiorku bdcego niegdy wasnoci K. Sprengla.

P. L. NOWAKOWSKIEMU, nauczycielowi w owiczu, za zbiorek luzowców z tych okolic.

P. WLANDR0W1, za udzielenie mi do przejrzenia zbiorku pochodzcego z Finlandyi.

P. J. A. C. OIJDEMANSOWI, profesorowi botaniki w Amsterdamie, za przesanie mi do przejrzenia wasnego zbiorku.

P. A. OERSTEDTOW1, zmaremu przed niedawnym czasem, profesorowi botaniki w Kopenhadze, za przesanie mi

wasnego i zbioru muzeum tamtejszego zawierajcego okazy Schumachera nader dla mnie wane.

P. PLOWRIGHT, z Saint-Lyn, za okazy luzowców zbieranych w Anglii.

P. REICHARDTOWI, kustoszowi cesarsko-królewskiego dworskiego gabinetu botanicznego w Wiedniu, za przesianie

mi do przejrzenia okazów europejskich tego gabinetu, wyjwszy okazów zaeuropejskich, które D r Reichardt sam wraz

z innymi nowymi grzybami tego muzeum opisa zamierza.

P. ROUSSEL, za zbiorek z okolic Parya.

P. ROZEMU, za zbiorek z okolic Parya.

P. M. RESSOW1, dzi profesorowi botaniki w Erlandze, dawniej kustoszowi muzeum botanicznego w Halli, za udzie-

lenie mi tamtejszego zbioru do przejrzenia.

P. A. SAUTEROWI, doktorowi medycyny w Salzburgu, za przesiany zbiorek z tyche okolic.
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P. W. P. SCHIMPEROWI-, profesorowi geologii aa wszechnicy strasburskij, za zbiorek luzowców z okolic Mulhouzy

i inna naukowa pomoc.

P. lir. H. zu SOLM-LAUBACH, drugiemu profesorowi botaniki na wszechnicy strasburskiej, za okazy luzowców

z Laubacliu.

P. E. STAHLOWF, za zbiorek z rónych okolic Alzacyi.

P. M. WORONINOW1 z Petersburga, za zbiorek luzowców z okolic Wiborga (Finlandyi).

Oprócz tego, podczas mego pobytu w Paryu, otrzymaem od p. Brogniarta pozwolenie przejrzenia bogatych zbio-

rów muzeum w jardin des plantes, zawierajcych zbiór ogólny i dawniej prywatne de Candoi.la (ojca) i C Montagna ;

temu wic profesorowi botaniki jak równie bibliotekarzowi p. Desnoyes, dyrektorowi ogrodu p. DECAi3NE,jak równie

pp. M. Cornu, Raii.i.on i Spacb, za okazana mi pomoc i yczliwe uatwienie pracy, wynurzam niniejszym serdeczne

podzikowanie.

Wreszcie mio mi, e publikujc t prac w Pamitniku Nauk cisych, mog si tym sposobem cho w czci wy-

wdziczy Towarzystwu Nauk cisych, za zaszczyt jakim mnie obdarzyo przyjmujc przed niedawnym czasem

w grono swych czonków.

Ustroje bdce celem niniejszej pracy nie byy jeszcze nigdy (z jednym, zaledwie godnym wzmianki wyjtkiem)

opisywane w polskim jzyku, to te uczuem brak niewyrobionego naszego sownictwa i zmuszony byem utworzy

kilkanacie nowych wyrazów, których opis poniej podaj. Zamieciem w nim take wyrazy jeszcze niezbyt rozpo-

wszechnione.

Amceba nazwaem pezak.

jEthalium, Fruchtkorper nazwaem zrosozarodnia, patrz objanienie pod Sporangium.

Capillitium — woni, wyraz przez Plawskiego wprowadzony, rzecz doskonale maluje.

Colurnella, podsada. Narzdzie juto rodkowe walcowate, ju dolne i zupenie paskie suce do przymocowania

lub podparcia woni, zwykle tlómaczone przez oka, ale e nie zawsze jest rodkowem, musiaem len wyraz zmieni

na inny. Po utworzeniu podsady przekonaem si, e sowo to uyte zostao ju przez Plawskiego na oznaczenie

innego narzdzia zdarzajcego si u mchów i zwanego apophysis, poniewa jednak ich formy s blizko znaczne, zacho-

waem je dla obu.

Contractil, kurczliwy, patrz pod Vacuola.

Exosporece i Endosporeo?, patrz pod Spora

.

Elater, spreyca, wyraz utworzony przez Chaubiskiego, jako wyborny bez zmiany zachowaem.

Habitus, pokrój. Ogólne wraenie jakie na nas jaki przedmiot co do swego ksztatu i wzgldnego pooenia wy-

wouje, oddaje si po acinie przez habitus. Kluk tomaczy to przez przyrodzony skad; Pawski przez postawa ze-

wntrzna, zdaje mi si, e wyraz nowo utworzony niele rzecz oddaje a przytem nie jest zoonym.

Bale, opona zamiast « bona okrywajca », wyraenia niedajcego si zawsze uy, bo opona nie potrzebuje

by bon ale moe by warstw rónej budowy, okalajc wewntrzne jdro.

Hypothallus, lenia. Utworzywszy lepiej tu pasujcy wyraz podkadka, przekonaem si, e jest ju zajy na od-

danie wyrazu stroma, musiaem wic stworzy nowy, chocia sam przyzna musz, e nie zbyt dobry.

Morfologiia, ksztalowmcwo, utworzony w ten sam sposób od ksztat jak np. budownictwo od budowa, ogro-

dnictwo od ogród, i t. d.

AJycetozoa, luzówce. Tak ju nazywane i przez tlomaczów dziea Haeckla « Dzieje przyrody ».
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Organon, narzdzie, zamiast organ ; Organismus, ustrój, zamiast organizm ; organisatus, ustrojowy, zamiast orga-

niczny, ju do rozpowszechnione.

Plasmodium, pienroszcznia, patrz pod protoplasma.

Protoplasma, pierwoszcze, wyraz z pocztku niezbyl mile brzmicy, utworzony przez Czerwiakowskiego, przyj-
em, bo lepsza moe zkdind zaródi zbyt jest jednobrzmic z zarodnik i zarodnia, z którymi nie ma nic wspól-

nego. Ztd plasmodium, piencoszcznia.

Spora, zarodnik. Wyraz przez Czerwiakowskiego ustalony, wyborny. Naley go uywa dla bezwarunkowo tych

wszystkich komórek sucych do rozmoenia rolin, które powstaj na drodze bezpciowej. Komórki lub ich grupy

majce t sam funkcy, ale powstae przez zapodnienie, naley, bez wzgldu czy to u rolin jawno czy skryto-

pciowych, nazywa nasieniem. Ztd txosporea?, zewntrz-zarodnikowe a Endosporew, wewntrz-zarodnikowe.

Sporangium, zarodnia. Wyraz ten oznacza wszelkiego ksztatu narzdzia rolin skryloplciowych, w których na

drodze bezpciowej powstaj zarodniki. Tymczasem nasi pisarze botaniczni dla prawie kadej klassy rolin skryto-

pciowych inn nadaj mu nazw. Tak np. Hoffmann (1 81 o r.) uywa zaivizka dla grzybów, woreczek owockowy

dla paproci i nasiennik dla wszystkich w ogóle. Jundzil ( 1 «S i 8 i 1831) uywa prawie tych samych wyrae, dodaje jednak

torebk dla mchów i purchatk dla niektórych grzybów. Ten ostatni wyraz przyjmuje Pawski (1830 r.) dla wszyst-

kich skrytoplciowych. Pisulewski (1841 r.) przyjmuje torebk dla paproci, puszk dla mchów i otocze dla grzy-

bów. Czerwiakowski (1841 r.) uywa dla wszystkich prawie otocze, uywa jednak puszki dla mchów. Chaubiski

uywa dla grzybów zawijka, dla porostów otocze, dla paproci i mchów puszka. Waga (1871 r.) uywa w ogóle

otunik albo zalnik, dla grzybów zamienia otocze Choubióskiego na zbiornik, dla porostów tworzy owocnik, dla

mchów urn albo puszk. I jaki chaos ztd powstaje; ile czasu napróno traci pocztkujcy aby doj do przekona-

nia, e : nasiennik, otocze, otulnik, owocnik, purchatka, puszka, torebka, urna i zawijka s jcdnem i tern samem
narzdziem! Z tych wszystkich wyrazów nasiennik i owocnik, jako nalece do sownictwa jawnopleiowych, przede-

wszystkiem musz by usunite; puszka, torebka i urna jako malujce ksztaty oznaczone, waciwe dla kadego tylko

wypadku, nie mog by ogólnie przyjtymi. A otocze, otulnik i zawijka, jako dajce do zrozumienia, e sporangium

jest narzdziem czem otoczonem, take nie wytrzymuj krytyki, bo sporangium moe by zupenie nagie. Pozostaje

wic tylko purchatka nic niemalujea. Z drugiej strony, jzyk nasz w inny sposób zwyk oddawa taki stan rzeczy.

I tak, jeeli powiem np. farbiarnia, garbarnia, pracownia, sypialnia lub pralnia, to kady zrozumie, e si tam far-

buje, garbuje, pracuje, sypia lub pierze ; cukrownia i olejarnia np., oznaczaj, e si tam wyrabia cukier i olej;

wreszcie np., modelarnia i owocarnia oznaczaj, e tam jest skad modeli lub owoców. Miejsce wic gdzie si wyra-

biaj zarodniki i gdzie jest skad tyche, najwaciwiej sdz bdzie nazywa zarodnia. Z tej samej to wychodzc
zasady, nazwaem narzdzie pciowe mzkie, waciwe wyszym skrytopciowym, zaczwszy od mchów a skoczywszy

na paprociach, uplodnia (anlheridium) zamiast bdnego pylniczka, jako zawierajce istoty zapladniajce (sperma-

tozoida), które nazwaem upodnikami zamiast miesznych zwierzopyków ! Dla odpowiedniego narzdzia eskiego
(Arcliegonium), jako rodzcego, przyjem nazw rodnia utworzon przez mego przyjaciela Dra Janczewskiego, zamiast

ju te prawdziwie niedorzecznego przeioodu. Nie tu miejsce rozwodzi si dalej nad nasz terminologi botaniczn,

powiem tylko, e potrzebuje ona gruntownej reformy, i jeeli mi czas pozwoli, to zamierzam w przyszoci ogosi
w Pamitniku Nauk cisych swoje usiowania na tein wdzicznm ale mozolnóm polu.

Oprócz pojedynczych zarodni, znajduj si w luzowcach zarodnie w rozmaity sposób z sob zrosi, których praw-

dziw natur odkry de Rary i nazwa je Fruchtkorper-Carpoma; nazw t zmieniem na jEthaliwn i oddaem j na

polski przez zrosozarodma,

Stipes,trzoneczek zamiast slupu, ztd trzoneczkowaty dla siipitatus.

Sabstrat, podoe, wyraz oznaczajcy miejsce na ktorem si. co rozwija lub znajduje, nie by dotd llomaczony.

Przeze mnie tu podane podoe jest wzite z praktycznego ycia; podoem nazywaj rolnicy gleb ziemi znajdujc

si pod urodzajn i uprawn warstw ziemi.

Vacuola, wodniczek. Jedn z najwaniejszych podstawowych wasnoci pierwoszcza jest la, e ma on zdolno

pochaniania wody a do pewnych granic. Jeeli granica ta zostanie przekroczon, to pierwoszcze zbyteczn ilo

pochonitej wody albo wydaje na zewntrz albo zgromadza j w pewien punkt swego ciaa, gdzie zebrana woda

przyjmuje naturalnie ksztat kulisty. Otó to kuliste zebranie wody, inaczej amice wiato od otaczajcego go

równie przezroczystego pierwoszcza, i dlatego pod drobnowidzem widzialne, sdzc je by miejscem prónem
nazwano vacuoa. Nierycho dopiero spostrzeono si w tym bdzie, lecz nazwa aciska naturalnie ju pozostaa,
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tomaczy jednak dzi to na próniczek jest bdem nie do darowania. Gontractile vacuo!en oddaj przez wodniczki

kurczliwe.

Zoospora, pywka. Na oznaczenie zarodników, rolin skrytopciowycb posiadajcych rzsy (cilia; i mogcych si

za icli pomoc porusza w wodzie, uywano dotd w [polskim jzyku wyraenia zwierzozarodnik. Jestto dosowni'

tlomaczenie aciskiego wyrazu zoospora, malujcego nie rzecz sama ale bdne, jak to dzi wiemy, pojcie, jakie o niej

mieli jej odkrywcy. Syszc wymawiany zwierzozarodnik, sadzi naley, e tu jest mowa o zarodnikach zwierzt a

nie rolin. Musiaem go zmieni i utworzyem pywk, nie powiem eby to by wyraz zbyt szczliwy, maluje on

tylko jedne funkcy waciw tym ustrojom, to jest ruch, w kadym razie sdz, e jest lepszym od dawnego.

Monaby si zadowolni dwoma wyrazami zarodnik ruchliwy gdyby nie ta okoliczno, e pywkami (zoosporami)

nazywaj si w botanice take podobnie zbudowane i ruchliwe uplodniki rolin skrytopciowycb.

M. oznacza wszdzie milimetry, mm. mikromilimetry czyli tysiczne czci milimetra.

Wreszcie podaj spis rodzajów wszystkich luzowców, juto dawnych, ju przeze mnie utworzonych, równie i polskie

nazwy jakie im nadaem. Te przy których jest dodane Jun., byy ju utworzone przez Jundzia w jego Florze litew-

skiej z roku 1831. Inne za, po których stoi : Alx., zostay mi podane przez profesora Alexandrowicza, a jako nader

trafne z wdzicznoci je przyjem.

Amaurochcete, nb.— Smtosz.

Arcyria, Hill.— Strzpek.

Badhamia, Rerk.

Brefeldia ub.— Rodzaj ten powiciem pamici mego

przyjaciela Dra Rrefelda, powszechnie znanego nauko-

wemu wiatu z rozlicznych prac mykologicznych.

Calcarece,Tib. — Wapniaki.

Dalonemea?, nb.

—

Pyszniaki.

Ceratium, Lk.

—

luzek.

Chondrioderma, nb. — Szaro.

Cienkowskia, nb. — Rodzaj ten powiciem pamici pro-

fesora Cienkowskiego naszego ziomka, zasuonego ba-

dacza na pola najniszych ustrojów.

Clatroptychium, nb.— Dblik.

Comatricha, Preuss. — Czuprynka

Cornuma, nb.— Rodzaj ten powiciem pamici mego

przyjaciela Maksymiliana Cornu, którego prace rzuciy

niezwyke wiato na pewne kwestye mykologiczne.

Crateriachea, nb.

—

Malowój.

Craterium, Trent.— Kubeczek, Alx.

Cribraria, Schrad..— Przeaczek, Alx.

Diachea, Fr.— atobnia.

Lictyostelium, Bref. — Siecionóg.

Bictydium, Schrad. — ebrowiec, Alx.

Didymium, Schrad.

—

Makulec, Alx.

Echinosteliurn, de Bary.— Kolconóg.

Enrthenerna, Bow.— Mrzyk.

Entheridietje, nb.— Wntrzniki.

Enteridium, Ehren. — Mylnik.

Fuligo, Hall. — Wykwit, Alx.

Hemitrichia, nb.— Zapletka.

Heterodermew, nb. — Bónobtony.

Heteiodictyon, nb. — Porodek.

Lachnobolus, Fr. — Siatecznia, Alx.

Lamproderma, nb.— Byszczak.

Leocarpus, Lk. — Gadysz, A\x.

Lepidoderma, de Bary.— uskowiec.

Licea, Schrad. — Bezkosmek, Jun.

Lindbladia, Fr.

Lycogala, Mich.— Rulik.

Oligonema, nb. — Mao.

Perichaina, Fr. — Dorzulka, Alx.

Physarum, Pers. — Maworek, Alx.

Protoderma, nb. — Pierwobon.

Retkularia, Buli. — Samotek.

Beticularieo?, nb. — Pylanki.

Scypliium, nb.— Kielisznik.

Spumaria, Pers — Pianka.

Stemonitis, Gled. —Padziorek, Jun.

Tilmadoche, Fr.— Wizak.

Trichamphora, Jung.— Wiotek.

Tiichia, Hall.— Kdziorek, Jun.

Tubulina, Pers. — Zlepniczek.





I. — RZUT OKA NA DOTYCHCZASOWE PRACE

NAD LUZOWCAMI.

CZ PIERWSZA TYCZCA SI SYSTEMATYKI.

Pewne, cho bardzo powierzchowne podobiestwo luzowców z niektórymi grzybami, a zarazem

i wspólne nieraz znajdowanie si z nimi byo zapewne powodem, e je do najnowszych czasów

uwaano za grzyby. Pragnc wic bada postp wiadomoci naszych o luzowcach, zmuszeni je-

stemy ledzi krok w krok za rozwojem mykologii.

Zazwyczaj autorowie zaczynaj historyczny wstp do monografii od pism Arystotelesa lub co najda-

lej Pliniusza i Arabów X i XI wieku. Tym razem jestemy uwolnieni od tak smutnego obowizku,

pierwsze bowiem wzmianki o luzowcach znajdujemy dopiero w pocztkach XVIII wieku, a miano-

wicie u pierwszych florystów jako to : Losseliusa (1), Dilleniusa (2), Ruppiusa(3)i Buxbauma (4), któ-

rzy wspominaj Lycogola epidendrum i Stemonitis fusca pod nazw Fungus, Bovista i L/jcoperdon.

Równie i ów szczególny stan w rozwoju kadego luzowca, który teraz nazywamy pierwoszczni.

nie uszed badawczego oka autorów mykologii. Marsilius w swej « Dissertatio de generatione fungo-

rum (5) » uwaa je na równi z innymi grzybami za chorobliwe soki drzew. Marchand (6) za uznaje je

za ustroje samodzielne, pokrewne gbkom.

Pierwsz jednak prac zasugujc na gbszy rozbiór zawdziczamy dopiero sawnemu florenczy-

kowi Antoniemu Micheli. W roku 1729 ogosi on dzieo (7), którem pooy kamie wgielny caej

mykologii a sobie zyska niemiertelno. On to pierwszy wypowiedzia jasno i miao zdanie, e grzyby

s samodzielnymi ustrojami, rozmnaajcymi si przez waciwy sobie « proszek nasienny ». Zdanie

starsze blizko o wiek cay od epoki, w której byo wypowiedziane, bo jeszcze za czasów Linnego a

nawet i póniej nie przyjmowane przez wszystkich uczonych (8).

Z trzydziestu rodzai, na które rozdzieli wszystkie grzyby, cztery s nadane wycznie luzowcom.
Jego Clathroides tak zupenie odpowiada Arcyrii wedug naszych ju poj, jak jego Clathroidastrum

(1) Lceselius. Flora prussica. Regiomontani. 1703, str. 90.

(2) Dillenius. Catalogus plant;irum c. Gissam nascentium. 1719, str. 197.

(3) Ruppius. Flora Jenensis. Lipsise, 1718, str. 304 i 350.

(4) Bu\baum. Enumeratio plantarum in agro Hallensi eros. 1721, p. 203.

(3) Roma}. 1714, str. 30, tb. XXVII.

(0) « Sur une vegetation particuliere qui vient sur le Tan », w Ilistoire dc 1'academic royal des scienees. Paris,

1727, str. 40.

(7) Nova plantarum genera. Florentiae, 1729, str. 205 i dalsze.

(8) Porównaj dziel Neckera i Trattinicka i liczne pisma Ilaliera z xix wieku,

ART. IV. 2
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odpowiada dzisiejszemu Stemonitis. Pod nazwiskiem Lycogola opisuje on gatunki które dzi zamie-

szczamy pod Lycogola, Reticularia i Trichia. Czwarty, najbogatszy w gatunki rodzaj Mucilago, zawiera

przedewszystkiem pierwoszcznie rónych luzowców i niektóre formy opisane teraz jako : Fuligo,

Spumaria lub Physarum. Wreszcie naley nam jeszcze wspomnie, e trzy gatunki Craterium, ze

wzgldu na ich podobiestwo z niektórymi Pezizami, poczy z nimi w jeden rodzaj Fungoides, to po-

czenie jednak uwzgldni najzupeniej w diagnozie Pezizy.

Postpujc dalej w chronologicznym porzdku, natrafiamy na dzieo Hallera (9), pod wzgldem syste-

matyki ze wszech miar godne uwagi. Przyjmuje on trzy rodzaje Michelego, t. j. Mucilago, Clathroides i

Lycogola, zmieniwszy jednak ich znaczenie
;
pod pierwszem nazwiskiem bowiem opisuje same prawie

waciwe grzybki, pod drugiem do Arcyrii docza take kilka Trichii, a wreszcie pod trzeciem opi-

suje same tylko jdrzaki (Gasteromycetes). Lycogola epidendrum jest wspomniana pod Lycoperdon, a

dla pomieszczenia reszty przez siebie poznanych luzowców, utworzy Haller dwa nowe rodzaje Embo-

lus i Sphcerocephalos. W pierwszym umieci zupenie jeszcze niedojrzae Stemonitis i Trichie, drugi

za ustanowi dla dzisiejszych Physarum i Didymium.

Clathroidastrum wdc Michelego zostao mocno przez Hallera pokrzywdzone, nie znalazszy w jego

pismach pomieszczenia dla siebie; dopiero Gleditsch (10) zaagodzi te spraw, czc ten rodzaj

wraz z drugim Michelego, mianowicie z Clathroides pod nazw Stemonitis. Poczenie to byo je-

dnak tak nienaturalne, e ju w pi lat potem Hill (II) oddzieli od Stemonitis Gleditscha Clathroides

Michelego, nadajc mu now, dzi uywan nazw, Arcyria. W trzy dziesitki lat wic po ukazaniu si

pracy Michelego, cay postp w dziedzinie luzowców polega na zmianie nazw przez niego danych

Clathroides i Clathroidastrum na Stemonitis i Arcyria.

Wymienimy teraz z tytuu tylko dziea Schaeffera (12) i Scopolego (13), które nie budz ywrotnego

interesu dla naszej kwestyi, a powrócimy znów do Hellera (14), aby si przekona jakie zmiany zapro-

wadzi w trzeciem wydaniu swej sawnej historyi rolin szwajcarskich. O Mucilago, Embolus i Lyco-

gola nie potrzebujemy zmienia powyej umieszczonego zdania. Uderza nas za to zniknicie utworzonego

w pierszm wydaniu rodzaju Spluerocephalos, którego gatunki pomieci Haller wraz z wieloma

innymi tworami jako tu : z niektórymi luzowcami, które dzi pod Trichia opisujemy, z innymi które

Gleditsch nazwa Stemonitis i z tymi dla których Hill Arcyria utworzy, wreszcie z niektórymi poro-

stami, pod nowo utworzonem przez siebie nazwiskiem : Trichia. Inny te jeszcze rodzaj zyskuje tu po

raz pierwszy prawo obywatelstwa, jest to Fuligo, którego trzy róne tu opisane gatunki, s tylko ró-

nym stanem rozwoju tego tak pospolitego luzowca. Pogld wic ogólny Hallera na grup nowych

ustrojów by daleko sabszy jak Michelego, domiesza on do nich róne grzyby i porosty, rozdzieli je

nienaturalnie, pomimo to by to bardzo sumienny i drobiazgowy badacz ; on to odkry podwójn ciank
u Lycogola i ju w roku 1735 obserwowa szczególny ruch woni u Trichia. Jego niektóre rysunki nie

pozostawiaj nic do yczenia i przewyszaj, pod wzgldem uchwycenia prawdy w pokroju, wiele od

tworzonych nawet w ostatnich czasach.

(0) Ennumeratio.. .. stirpium Hehetije indigenarum. Goettingae, 1747.

(10) Meihodus fungorum. Berolini, 1733.

(1 1) Au a'ccount of a stoae, wliich on being watered, produce moslirooms. London, 1758.

(12) Fungorum qui in Bavaria nascuntur icohes. Ratisbonae, 1762-1774.

(13j Flora carniolica. Yienine, 1700- 177 2.

(14) Haller A. V. Historia stirpium indigenarum Helv.etiae. Editio tercia. Berna1
, 17(38, vol. III.
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Jeelimy w dotychczasowym przegldzie zupenie pominli Linnego, to mamy na to najzupeniej

usprawiedliwiajce powody. Sawny ten bowiem twórca sztucznego systemu klasyfikacyi, zajmowa si

przedewszystkiem tylko wietnemi barwami kwiatów. Wszystkie inne tak rozliczne typy rolin po-

mieci w jednej tylko klasie, a i w niej grzyby bardzo polednie zajmoway miejsce ; nawet w swoich

« Fragmentamethodi naturalis » trzydzieci rodzaiMichelego redukuje do jedenastu, a o biednych lu-

zowcach wspomina tylko niekiedy i to zaledwie z nazwiska pod CAathrus, Lycoperdon i Mucor. Nie

mamy wic z nim co dalej robi. Puszczajc si w dalsz drog, natrafiamy na sabej gowy a wielkiej

cierpliwoci Batscha (13). Jestto krótka ale bardzo charakterystyczna ocena, system bowiem, a zatem

ogólny pogld na rzecz ca lichy, zato opisy w wielu razach na owe czasy nieporównane. Wiksz
cz luzowców opisuje on pod nazwizkiem Lycoperdon a niektóre tylko pod Mucor. Gatunki nalece

do Arcyria Hill, umieci pod « Clathrus, sec. II sieci n. a do Stemonitis Gleditscha pod Embolus Hal-

lera. Ma i on wprawdzie rodzaj Stemonitis, ale jedyny wspomniany gatunek Stemonitis ferruginosa nie

tu ale do dzisiejszej Tubulina odnie naley,

To uycie rodzajowego nazwiska Gleditscha do oznaczenia zupenie innego typu, sprowadzio nie-

raz zamieszanie ; taknp. wspomn e Leveille (16) w objanieniu dziea Pauleta (17) oznacza Tubulina

ferruginosa tego (18) za Stemonitis ferrugineaEmb., który zni nie ma najmniejszego podobiestwa.

Wracajc si do Batscha, nie moemy powiedzie o jego opisach e s doskonae, ale nieraz drobny

jaki szczegóek spostrzeony i podany, daje nam niewtpliw pewno, e mamy do czynienia z gatun-

kiem, który w póniejszym czasie zosta powtórnie pod innem nazwiskiem opisany. Tak np. jego Ly-

coperdon complanatum (19) jest bez wtpiema Didymium serpula Friesa, a to co dzi zazwyczaj nazy-

waj Trichia rubiformis jest tam opisane jako Lycoperdon resparium (20). Przy tym ostatnim robi

on, z pomoc szka powikszajcego nastpujce spostrzeenie: «Die Wolle vereinigt sich zu einer

zusammenhangenden Masse », fakt który jednake Wigand (21) w roku 1863, mimo drobnowidzonych

bada przeoczy.

Nie bdziemy bliej si zastanawia nad dzieami Jacquin'a (22), Villarsa (23), Hoffmana (24) i To-
dego (2o)

s
zawieraj one bowiem tylko maowane lub bardzo niejasne wzmianki o luzowcach, a

przejdziemy do rozpatrzenia si w klasycznem dziele Bulliarda (26). Wszystkie grzyby rozdziela on na-

kilka rzdów. Do pierwszego nale takie, których nasiona tworz si wewntrz ich ciaa, a zatem

oprócz niektórych prawdziwych grzybów, jak np. Tuber, Mucor, Lycoperdon i wielu innych, którymi

(15) Eleclmus fungorum cum cont pr. et sec, 1783, 86 et 1789.

(16) Iconographie des champignons de Paulet. Paris, 1855.

(17)Traites des champignons. Paris, 1703.

(18) L. c, str. 45 ; tb. CCIV, fig. 0.

(19) L. c, str. 251, tb. XXX, fig. 170.

(20) L. c, str. 253, tb. XXX, fig. 172.

(21) Zur Morphologie und Systematik von Trichia und Arcyria in : Pringsheim Jahrbueher fur wissenshaftliche Bo-
lanik. 1863, t. 111, str. 1 et seq.

(22) Miscellanea austriaca ad botanicam, etc, Yindobonae, 1778, 1. 1, str. 135-138 i IM, jakot Collectanea ad
botanicam, etc, Vindobona3, 178(3, sir. 348.

(23) Histoire de plantes de Dauphine, t. Iii, Grenoble, 1780, str. i054i!060. Opisy wyborne.
(24) Vegetabilia eryptogama, 1790, str. 1, nader liche; jakot Botanisches Tanhenbuch fur das Ja.hr 1795. rypto-

gamie; tab. VI, IX i XXII, lepsze jak poprzednie.

(25) Fungi mecklenburgenses sclecti. Luneburgi, 1793, str. 7, lig. 12. Pierwoszcznie opisane pod nazw rodzajow
Mensenterka. Wedug Friesa niektóre gatunki z Vermicularia maj przedstawia luzówce, na eo si zgo.lzic nie
mog.

(26) Histoire des champignons de !a France. Paris, 1791-1708, str. 08, 83 i dalsze.
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si naturalnie nie bdziemy zajmowa, i wszystkie luzówce. Podzia tych ostatnich jest tu zupenie

odmienny jak we wszystkich dotychczas rozbieranych pismach. Bulliard przyjmuje Trichi Hallera,

a na pomieszczenie reszty znanych sobie luzowców, tworzy dwa nowe rodzaje Retic.ularia i Spcoro-

carpus, Lycogola epidendrum jest tu pomieszczone, równie jak u Batsch'a pod Lycoperdon.

luzówce wikszych rozmiarów, ksztatów nieregularnych, lub te o cianie skorupiastj albo po-

dwójnej, stanowi rodzaj Reticularia, tu wic s pomieszczone Fuligo, Spumaria, Diderma, Physarum,

Reticularia i kilka waciwych grzybów. Pod Trichi s opisane formy, których trwaa woni two-

rzy wyran sie, a zatem Stemonitis, Arcyria i Diachea; jestto wic rodzaj odpowiadajcy zupenie

Stemonits Gleditscha, ale zupenie róny od Trichii Hallera. Trzeci najbogatszy w gatunki rodzaj Spae-

rocarpus zawiera reszt znanych Bulliardowi luzowców o ksztatach regularnych ; znaczn ich cz
opisa ju Batsch pod rodzajami Stemonitis i Mucor, i Haller pod Trichi, zreszt s to powikszej cz-

ci Physarea i niektóre prawdziwe grzyby.

Ten nowy i samowolny podzia sprowadzi wielkie zamieszanie w systematyce luzowców, jestto

jedyny zreszt zarzut, jakiemu dzieo Bulliarda podledz moe. Genialny ten francuz do doskonaych

rysunków poda opisy, które na owe czasy i wspóczesne rodki badania s nieporównane. Do swych

poszukiwa uywa on ju drobnowidza i to z nalen wpraw i ostronoci. Ta troskliwo w wyszu-

kiwaniu prawdy, ustrzega go te w wielu razach od bdów popenionych ju przez nowoczesnych

badaczy. Zacytuj tu bardzo mówicy przykad : w roku 1851 oddzieli Berkeley (27) niektóre Phy-

sara Friesa pod nazw Badhamia. Rodzaj ten ma wedug niego posiada zarodniki zamknite po

kilka w osobnych pcherzykach, biorcych pocztek z woni. Faktem jest, e niektóre gatunki tego

i przeze mnie przyjtego rodzaju, posiadaj zarodniki poskupiane w malekie grudki, o powstawaniu

ich jednak w osobnych pcherzykach, biorcych niby pocztek z woni, nie ma jednak w naturze i

mawy.

Bulliard, opisujc dwa tu nalece gatunki swego Sphajrocarpus, tak si o ich zarodnikach wyraa

przy Stemonitis utricularis (20) : « J'ai vu cpTelles (lcs spores) n'etaient point entourees d'une enve-

loppe, maisseulement fortement agglutinees les unes aux autres » ; dalej przy Stemonitis capsulifer :

« Sessemencessont... agglutinees par grumeaux, de manier que si l'on les obseiwe plongees dans un

fluide sous lalentille microscopiue, on les voit se separcr les unes des autres comme dans la figur 5,

et 1'on croirait q'uelles sortent d'une capsule ».

Po Bulliardzie Withering (30), Adanson (31), Paulet (16) i Trentepohl (32) opisywali luzówce,

tylko o tym ostatnim powiemy kilka sów. Jego Stemonitis] jest w duchu Gleditscha odtworzony, a

zatem odpowiada Trichii Bulliarda. Gatunki Trichii Hallera s opisane pod Lycoperdon a jego Tri-

chia zawiera gatunki Sphaerocarpus Bulliarda. Oprócz tego utworzy on nowy, i przez nas przyjty,

rodzaj Crateum (33). Opisy nie s zbyt krótkie, ale powierzchowne i bez rycin, w wielu wic rasach

dzi bardzo wtpliwe. Prace poprzedników uwzgldnia on w wielu razach, wyjwszy Bulliarda, któ.

rego najwidoczniej nie zna, bo opisuje niby nowe gatunki tam ju pomieszczone.

(27) W «The Transactions ot the Linnean Society of London, t. XXb 18o2, str. 149.

(28) L. c, sir. 128.

(29 j L. c, str. 139.

(30) A Botanical arangoment of Britisli plants. London, 1792.

(31) Adanson. Familie dcsplantos. Paris, 1793.

(32) W Rotha : Catalecta botanica, faseicu'us I. Lipske, 1797, sir. 219 i dalsze.

(33) L. c str. 224.
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Z dotychczasowego przegldu wyranem jest jakie zamieszanie panowao w systematyce luzowców,

gdy kady z autorów inaczej odgranicza rodzaje, nie podajc nawet w wielu razach cech majcych

je odrónia. To samo byo iw mykologii ; i tu widzimisi autora byo gówn zasad podziau na

rodzaje, gówn podstaw systemów, jeeli tak si godzi nazwa, do ówczas przedstawione nieudolne

próby na tem polu. Ogólnie dawaa si czu potrzeba uporzdkowania tak bogato ju nagromadzo-

nych materyaów i ujcia ich w ramy systemu spoczywajcego na naukowych podwalinach. Wydaa
te epoka ma majcego godnie odpowiedzie temu olbrzymiemu zadaniu ; znalaz si znakomity ge-

niusz na polu naukowej systematyki, znalaz si uczony, brzemienny polotem myli, zdrowym sdem
rzeczy, gbok erudycy. Rok 1797, w którym Henryk Persoon ogosi swój « Tentamen disposi-

tionis methodica? fungorum (Lipsia?, accedunt tabulac IV eenenc) », bdzie zawsze stanowi w myko-

logii pocztek nowej epoki odrodzenia, epoki któr twórca w rozlicznych swych pismach (34) godnie

w nastpnych czasach utrwala. Zwizani bdc lecem przed nami zadaniem, nie moemy si zapu-

szcza w krytyczny rozbiór tej znakomitej pracy; musimy si znów ograniczy na luzowcach. Przy-

j Persoon rodzaje Hallera : Lycogola, Fuligo i Trichia, ale tylko z nazwiska, tak samo jak Stemo-

nitis od Gleditscha, Arcyri od Hilla, Cribrari od Gmelina; utworzy za nowe -.Spumarw, Physarum,

Diderma i Tubulina. Wszystkie krótko lecz treciwie opisa i odróni tak, e nastpcy mogli ju
bez adnej wtpliwoci rozmieszcza nowe, przez siebie odkryte gatunki midzy te rodzaje. W swoim

czasie nie zyska Persoon zasuonego uznania dlatego, e by wyszym zapewne nad wiek który go

wyda, i dzi jeszcze mao znajduje si mykologów którzyby go susznie oceniali. Gdyby jednak tylko

przejrzeli literatur mykologiczn przed i po Persoonie i ocenili postp jaki on stworzy, przyznaj

mi zapewne, e w pochwaach przeze mnie mu oddawanych nie popeniem adnej przesady. Jedno-

czenie z dopiero co rozbieran prac Persoona ukazao si dzieo Schradera (35), traktujce wy-
cznie o luzowcach. Ma ono dla tej grupy tworów ustrojowych takie znaczenie jak utwór Persoona dla

caej Mykologii. Jego autor by pierwszym i jedynym botanikiem do czasów de Barego, który wypo-
powiedzia jasno i miao, e luzówce nie maj nic wspólnego z grzybami, jak to wyranie wida
z nastpujcego wyjtku jego przedmowy (36) : « Agarieive.ro ... et plurimse affines sub fungorum
ordine comprehensse stirpes, superfficice externa fructificante, germinatione (!) substantia acque ac

habitu adeo dislinguuntur, ut neque in artificiali, neque in naturali plantarum dhisione, simul cum
prioribus sub uno ordine vel familia comprehendi possint ».

Dalej za mówi e cztery nowe, przez niego utworzone rodzaje luzowców, a mianowicie Cribraria,

Dieydium, Licea i Didijmium wraz z innymi przez Persoona okrelonymi zasuguj, zacytuj tu jego
wasne sowa (37): « propriam et a reliuis... fungis dwersissimam familiam naturalem comti-
tuere. . . )>:

Ileby to bdów mniej popeniono, gdyby posuchano tych jasnych i przekonywajcych pogl-
dów ? Nic jednak dziwnego, e wówczas by to gos woajcego na puszczy, kiedy nawet dzi, gdy
badania de Barego tyczce si rozwoju luzowców dowiody tego, przez Schradera\v czci proroczo

(34) teones et descriptiones fungorum minus cognitorum. Lipsia?, 1798-1800. Comentarius Docloris Jacobi Schaeffer
fungorum Bovaria? icones illustrans, Erlangtc, 1800. Synopsis methodica fungorum, .Gcetlinga- 1801-1808. Icones
pieta: ranorum fungorum, Parisiis, 1803-1806 i pierwsza jego praca : Obsenationes mycologica?, pars I, Lipsia?, 1796-
pars II, Lipsia? et Lucerna?, 1790.

(35) Nova plantarum genera cum tab. VI, Lipsia?, 1797.

(36) L. c, str. vi.

(37) L. c., str. vi:.
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tylko wypowiedzianego zdania, znajduj si jeszcze do tpe umysy niemogace tej lak jasnej rze-

czy zrozumie.

W dalszym cigu przedmowy wspomina jeszcze autor, e gruntowne ledzenie historyi rozwoju

W mowie bdcych tworów doprowadzio go do przekonania, e nie daje si lu znale co coby

mona uzna za narzdzia mzkie lub eskie. Ztd te bardzo suszny wyprowadza wniosek, e ziarna

wypeniajce zarodnie a suce do rozmnaania, nie nasionami (semina) lecz zarodnikami (pulvis

seminalis) nazywa naley.

Go za si tyczy samego dziea, to do bdzie powiedzie, e dokadne opisy s uprzytomnione do-

skonaemi rycinami
;
jednem sowem, w caym dalszym przegldzie nie znajdziemy pracy, klóraby

moga walczy z dzieem Schradera o palm pierwszestwa.

Po pracach Persoona, tworzcych silne rusztowauie caej mykologii, znalaz si wkrótce cay zastp

pilnych pracowników, którzy z mniejszem lub wikszm powodzeniem prowadzili dalej budow
gmachu przez mistrza rozpoczt. W chronologicznym porzdku natrafiamy najprzód na dzieo Alber-

tiniego i Schweinitza (38). Pomidzy innymi grzybami, opisywali oni nowe gatunki luzowców za-

zwyczaj z drobiazgowa dokadnoci. Ryciny niekiedy zaczane s zazwyczaj bardzo poprawne. Przy

tej sposobnoci najwaciwiej bdzie wspomnie, e jeden z tych dwóch wspópracowników, miano-

wicie Schweinitz, marzc tylko o opisywaniu nowych grzybów, idc za tym popdem, pojecha do

Ameryki i tam w pónocnej Karolinie pracowa na tern polu lat kilka. Owoc tych usiowa ju po

mierci autora, zawczenie dla nauki zmarego, zosta drukowany w pismach lipskiego towarzystwa

Badaczów przyrody (39).

W czasach gdy opisywanie rónych form rolinnych nazywano botanik, gdy to byo marzeniem i naj-

szczytniejszym celem jej adoptów, w tym te kierunku panowao prawdziwie gorczkowe usposobienie,

a rezultatem tego by w krótkim czasie chaos w systematyce. Jedna forma bywaa opisywan w tym

samym czasie przez kilku tych sianoereów, a w kilka lat potem, w nowem wydaniu « Species plan-

tarum », Linnego, curante Wildenow, Sprengel, czy jak si tam, stosownie do czasu, nazywa, wszy-

stkie te nazwiska jednej roliny byy jaknajsumienniej podane, jako nalece do oddzielnych gatun-

ków. Lecz w rolinach jawnopciowyeh, jako przechowywanych w zielnikach i wikszych takie

rzeczy atwiej daway si sprostowa. Zato w skrytopciowych, a szczególniej w grzybach i porostach,

pole dziaania byo dla tych panów daleko szersze i swobodniesze. Z jednego i tego samego ustroju

mona byo utworzy i cztery gatunki : raz opisywao si go w modym '-stanie, potem w niezupenie

dojrzaym, potm ju zasuszony ; wreszcie po latach kilku, zjedzonego w czci przez owady, jak

dobrze poszo, podawao si za nowy gatunek, niekiedy i za nowy rodzaj. Taki te los spotka wów-

czas i luzówce
;
gruntowne usiowania dwóch sawnych botaników zdoay ich systematyk w taki

wprawi chaos, e tylko genialny umys Friesa zdoa w przyszoci rozci ten przez nich utwo-

rzony prawdziwie gordyjski wze.

Jeden z nich H. Link (40) zaj si przedewszystkiem Physaraceami. Najsumienniejszy sd o jego

pracach bdzie ten, jaki w póniejszym znacznie czasie ten sam autor o innym botaniku wy-

(38) Do Albertini ot de Schweinitz. Conspectus fangorum in Lusatiae crescentium.

(39) L. c, 187 2, str. 20. Synopsis fangorum Carolinae Superioris.

(40) W Neues Journal fur Botanik Schrader's. Erfurt, 1809. Drittes Bandes 1 und 2 Stiick, sir. 17. W Magazin der

naturforscliendcr Freunde zu Berlin, 1809 : Dissertatio prima, t. III, sir. 3, Dissertalio secuu la t. III, str. 37, iz I8lfir.

Obserwacya III, str. f.
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rzeki; ten te jako wystarczajcy zacytuj : « Acharius (41), mówi on, hatte die Rund der Lichenen

in eine grosse Yerwirrung gebracht, dadurch dass er jedes, man móckte sagen blindlings aufgeraffle

Exemplar seiner Sammlung ais eine eigene Art beschrieb ». Link pracowa jednak usilniej jak Acha-

rius, bo Didymium farinaceum znalazem w jego zielniku opisane pod dziesicioma gatunkami, rozmie-

szczonymi we dwóch rodzajach !

Rodzaje sypay si równie jak gatunki, jak z rkawa, tak bezzasadnie tworzone jak pierwsze, oto ich

liczba : Cionium, Cupularia, Dermatium, Goniospora, Leangium, Leocarpus, Lignidium i Strongylium.

Pod wzgldem niedokadnoci poszukiwa przewyszy jeszcze Linka Schumacher (42), z t rónicy.

e si gównie zajmowa Triehiaceami, i rozmieszcza gatunki zupenie bezzasadnie midzy róne ro-

dzaje. Wikszo form przez niego utworzonych, w wielu razach nie da si zupenie zdeterminowa ;

najczciej bowiem opisywa luzówce jeszcze niedojrzae, to te najczciej brak woni w jego ga-

tunkach jest gównym charakterem.

De Gandolle (43) w swojej florze francuzkiej nie przyj rodzajów Persoona, ale trzyma si starego

Bulliarda, za to opisy s zazwyczaj do staranne i dokadne.

Opuszczajc maleki przyczynek Achariusa (44), wspomnimy o amatorskiej pracy Ditmara(4o). Pra-

wnik ten wolne chwile powica mykologii
;
jego rysunki s zazwyczaj bardzo poprawne i opisy nie-

ze, bez licznych bdów i tu si nie obyo, lecz te, jako niefachowemu, atwo przychodzi wybaczy.

Z przykroci wypada nam teraz wspomnie dzieo Necsa (46) « System grzybów », jest to bez-

wzgldna kompilacja; wszystkie rysunki, z kilkoma zaledwie wyjtkami, s kopiami z rónych auto-

rów, cho o tern w caej ksidze nie ma ani sowa wzmianki. Tekst za pisany jest w jzyku niezrozu-

miaym dla zwyczajnych miertelników, aby £0 poj trzeba byo sucha naówczas filozofii w Niem-
czech. Najciekawsze sspekulacye o pokrewiestwie rodzai, zdolne s one pobudzi do miechu nawet

najciszego hypokondryka.

Wymienimy teraz tylko z tytuu mniej wane przyczynki : Ehrenberga (47), gdzie jest opisany

nowy rodzaj Enteridium, T. Neesa (48), Brondeau (49) i Sommerfelda (50), aby wspomnie e Gre-

ville (81) w swojej szkockiej florze, cay szereg luzowców niele opisa i opatrzy wybornymi rysun-

kami pokroju.

Zkdind dla mykologii wana praca Brognarta, nic budzi dla nas ywotnego interesu. Za-
czone rysunki kilku luzowców s poprawne.

(41) Link. Hadbucli zur Erkennung des Gewajchse. Driter Theil, Berlin, 1833, str. ix.

(42j Schumacher. Flora Ssllandica, Ha\nia?, 1801-1803.

(43) Flor francaise, t. II i VI. Paris, 1813.

(44) De fungis suecieis, w Acta holra., 1813, str. 2GG.

(43) W Deutschland's Flora von Sturm, III Abtheilung. Die Pilze bearbeitet von Dii mar. Erster Band mii vier-

und-sechtzig Tafeln. Niiremberg, 1817.

(40) Cii. G. Nees von Esenbeck. Das System der Pilze. Wiirzburg, 1810.

(47) Syka: mycologicffi berolincnses. Berolini, 1S18.

(48) T. F. E. Nees von Esenbeck. Nova fungorum Pemptas w Kunze i Schmidt Mycologische Kefte, 1823, t. I, sir. 61.

(49) W.Memoire de la societe Linneennc de Paris, t. III, sir. 74.

(30) Supplementum florae Lapponicse. Christiania, 1820.

(31) Scotish criptogamic flora. Edimbourg, 1823-1828, l.I-Yi.

(32)Brognart. I/ossii d'une classification naturellc des champignons. Paris, 1823.
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W trzydzieci lat po ukazaniu sio pierwszej pracy Persoona, wystawiony przez niego gmach niyko-

logii, przez liczne przeróbki i dostawki zosta do tego stopnia przeksztacony, e nic mona si ju
w nim byo z atwoci oryentowa. Dawaa si czu potrzeba wzniesienia nowego, brako jednak tak

biegego i miaego budowniczego, któryby si odway podj tej mozolnój pracy. O przeróbce, nie

podobna byo myle, za odjciem bowiem czstki, reszta budynku rozsypywaa si w nieodwikany

chaos i w tm leaa gówna trudno, e trzeba byo przedewszyslkiem nowych, daleko szerszych

podwalin, a na ich utworzenie tylko genialny mistrz móg si zdoby. Pónocna kraina miaa go tym

razem wyda : w Szwecyi, klasycznej ziemi botaników, ju od roku 1811 zwraca na siebie uwag
mody Eliasz Fries, caym szeregiem prac (53) przygotowujc wiat naukowy do nowj i gruntownej

reformacyi w mykologii. Najwaciwiej podobno bdzie przyj jj pocztek z rokiem 1821, w którym

to roku ukaza si tom pierwszy jego wiekopomnego dziea : « Systema mycologicum (34) » . Praca ta

dajca pocztek nowej epoce, ma t wyszo nad podobn Persoona z roku 1797, e system tu podany

zostaje zaraz wprowadzonym w ycie i zastosowanym do wszystkich wówczas znanych grzybów. I

znów musimy pozosta na waciwem sobie polu i zwróci uwag jedynie na los jaki tu spotka

luzówce. Z pomidzy szeciu rzdów, na które Fries dzieli wszystkie grzyby, jeden z nich Trieho-

sperma3 ma dwa podrzdy : Trichogastrcs i Myxogastres. Pierwszy z nich zawiera grzyby, które dzi

nazywamy Gasteromycetes, a drugi powicony jest wycznie luzowcom. S one skupione

w cztery grupy, do charakterystyki których uyto nie tylko cech owocowych ale take sposobu roz-

wijania si tyche z pierwoszczni. Do pierwszej /Ethalini nale te formy, których caa pierwo-

szcznia zamienia si w jeden owoc, a zatem : Lycogola, Reticularia, ^Ethalium i Spumaria; wszystko

typy, które po bliszszem badaniu okazay si by nie pojedyczemi zarodniarni alezrosozarodniami i

wskutek tego musiay by przeze mnie rozdzielone midzy inne grupy. Drugi oddzia Phy-

sarei, zawiera rodzaje : Didymium, Diderma, Physarum i Graterium, któremy take w jeden rzd

poczyli. Trzeci : Stcmonitei, bardzo niejasno okrelony, zawiera bardzo róne towarzystwo, tu

bowiem nale: Diachea, Stemonitis, Cribraria i Dictydium niemajce chyba nic wspólnego. Arcyria,

Trichia, Perichama czyli nasze Calonemea? i Licea tworz ostatni grup Trichiacei.

Opisa tu Fries sto dziewidziesit dwa gatunki ; opisy s w wielu razach wyborne, mianowicie

wtedy gdy o nowych formach jest mowa, obejmuj one zazwyczaj nie tylko dokadn charakterystyk

dojrzaych ju luzowców, ale nawet i zmiany jakim ulegaj ich pierwoszcznie zanim dojrzej. Do-

danie jednak opisów rónych gatunków podanych przez dawnych autorów, najczciej bardzo niedo-

kadnych, wcale si do zrozumienia caoci nic przyczynia, owszem, z tego gównie powodu determi-

nowanie luzowców wedug tego podrcznika jest niekiedy bardzo trudne, w wielu razach niemo-

ebne.

W kilka lat po ukazaniu si tej pracy Friesa, wyda Wallroth (50) swoje « Flora eryptogamica ger-

manica», w której poda nie tylko prawie wszystkie tam zamieszczone luzówce, ale nawet opisa w niej

kilka nowych gatunków. Zmieni on tu nazw Friesa Trichogastres na Mi/xomycetes i dzieli ten rzd
na trzy dziay, a mianowicie na Placogastres (Ethalini Friesa), Angiogastres (inne luzówce) i Sphee-

rogastres (Lycogola i wszystkie purchatnice). Zmiana ta niczem nie jest usprawiedliwion, a przytem i

(53) Novitia3 (lora) Suecic;e. Lundffi, 1814-1823. — Observationcs mycologieec, Havni;fi, 1815-1818. — Specimen

systemalis mycologici. LuiuIe, 1817. — Symbole gasteromycorum ad illustrandum Flo ram suecicam, Lundee, 1817

i 18
' 8. — Om Brand och Roct poa, Vaxter-Lundae, 1821.

(54) E. Fries. Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species hucusue cognitas. Grypliiswal-

dia), I8il 1832 iElechnus fungorum, sistens commentarium in systema mycologicum. Gryphia3, 1828.

(55) Flora eryptogamica germania1
, 1833.
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bdn, bo t)rm sposobem Lycogola naleca do luzowców, zostaa najniesusznij pomieszczona

z prawdziwymi grzybami. Jestto w ogóle kompilacya
;
przegldajc zielnik Wallrotha przekonaem si,

e bardzo wielu gatunków które opisywa i o których podaje, e je w Turyngii znalaz, nigdy nie wi-

dzia, a co gorsza, sam nie umia ich zdeterminowa; tak np. opisuje Physarum hyalinuro Persoona,

a w innem miejscu ten sam gatunek podaje jako nowy pod nazw Diderma papererimim. Takich

przykadów.mógbym jeszcze wicej przytoczy, poprzestan jednak na tym jednym, dodam tylko, e
Wallroth nie przyjmuje rodzaju Perichecna Friesa i gatunki do niej nalece opisuje pod Licea najzu-

peniej bezzasadnie. W « Praunissa in floram Cryp. Java3 (Batavia, 1838) opisa Jounghun nowy ro-

dzaj Trichamphora. Gaa praca bardzo dobra.

Wychodzc z dobrej zasady, e podzia grzybów opary na ich powierzchownm badaniu musi by
nader bdnym, zacz Corda (56) w roku 1837, wydawa opisy wszystkich dotd znanych grzybów,

z zaczeniem rycin przedstawiajcych ich pokrój i analiz ich wewntrznej budowy. Olbrzymie to za-

danie mogoby wyda jak najwietniejsze rezultaty, gdyby ten który si go podj, posiada odpowie-

dni szko i biologiczne uksztacenie. Lrak Jednak tych rzeczy u Cordy zdaje si spostrzega na

kadej prawie stronicy jego pracy, cho przyzna naley, e z postpem czasu wiele braków zdoa on

sobie po czci uzupeni. Dalsze zeszyty s bez porównania lepsze od pierwszego, wszystkie jednak

nie bez wielkiego ale. Jeden tylko powód moe by podany na usprawiedliwienie jego licznych b-
dów, mianowicie to, e on pierwszy musia torowa t now drog w mykologii, midzy prawdziwie

lodowemi masami przeszkód, co zawsze jest nader trudnem zadaniem. Pomimo to, zmuszeni jestemy

powiedzie o Cordzie, e przy najlepszej woli, bya to saba gowa. Dowodzi tego najlepiej jego pu-

dzia grzybów, w którym zamiast sprostowa bdy popenione przez Friesa, stworzy raczej tyle

nowych ile w nim poprawek i zmian zaprowadzi. Tak naprzykad, postpujc na waciwem sobie

polu powiemy, e jego Myelomycetes zawieraj nie tylko luzówce, ale i mnóstwo innych, i to

najrozmaitszych grzybów, gównie kulnic. Nie pojmujc co to jest luzowiec, opisywa niekiedy

formy najzupeniej niedojrzae, jak to czynili autorowie zeszego wieku, i dziwi si jeszcze, e
nie moe w nich odnale szczegóów przez Friesa podanych. Zamiast doj, przy pomocy drobnowi-

cizowych bada do przekonania, e luzówce nie s grzybami, i tem samem nie posiadaj grzybni,

owszem, on wszdzie jej szuka i znajduje j tam gdzie jej nie ma. Tak naprzykad, opisujc pewne Di-

uymium (57) dowodzi, e (zacytuj tu jego waciwe sowa) : « die ausseren Schiippchen (krysztay !)

der Peridie, escernirste Zellen derselben und dass das Capillitium yerltengerte und spater \ercestelHe

Zellen der Peridienhaut seien ». Co wszystko jest najzupenej bezzasadnem. W tych swoich Icones

opisa Corda liczne nowe lub tylko dla niego nowe gatunki i cztery nowe rodzaje : Polysc/usmiimi, Ste-

gasma, Tripotrichia i Hyporhamma; zaczone analizy s czsto bdne, za] to rysunki pokrojów naj-

czciej bardzo dobre.

W roku 1844 zacz Robenhorst wydawa swoj flor skrytopciow Niemiec (58) ; w pierwszym o-
mie znajduj si jedynie nas obchodzce grzyby. Jestto poprostu tomaczenie dziea Wallrotha, z t
rónic, e system nie od tego ale od Friesa jest wzity. Zrtszt^s tu uwzgldnione wszystkie póniej-

sze prace, a szczególniej Cordy. Cao wic nie zasuguje najzupeniej na uwag, jako nic samodziel-

nego niezawierajca.

Z kolei rzeczy naley nam teraz wspomnie o pogldach Bonordcna na grup obchodzcych nas

(36J Icones fungorum liucusue eognitorum. Praga;, 1837-1812, t. I-Y.

(37) Corda. L. c, t. III, str. 35.

(58) Rabenhorst. Dentschlands Kryptogamen Flora, Leipzig, 1845.

ART. IV.
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ustrojów, podanych w jego ci Podrczniku mykologii (59) » . Dowodzi on tam, e zarodniki luzowców

kiekuj najzupeniej tak samo jak zarodniki innych grzybów, musi si wic znajdowa gdzie grzyb-

nia dajca pocztek « gelaretowatej masie (pierwoszczni) » . Ta masa skada si z pynu zawierajcego

liczne okrge drobinki (Moleciile). Z jednoczenia si tych drobinek powstaj zarodniki luzowców i

jednoczenie i wókna grzybni (woni) ! Opisuje on take bistory rozwoju Spumarii, jak si sam

wyraa, a waciwie sposób w jaki jej pierwoszcznia wdruje midzy zgniymi limi i na gazkach

krzaków zanim si formuje w zaradnie. Dowodzi dalej, e tylko drobnowidzowe spostrzeenia mog
suT za podstaw systemu, i tworzy przy pomocy tej metody nowy system podziau luzowców,

W szczegóy tego nie bdziemy si wdawa, jestto bowiem chaotyczne pomiszanie le zrozumianych

i najczciej faszywych spostrzee. Jestto drugi Corda, ale w daleko gorszem wydaniu. Susznem

tylko jest spostizeenie, e cianka zaradni u luzowców nie posiada komórkowatej budowy, ale tylko

w wikszej czci razów. Wreszcie przypuszcza on, e zarodniki luzowów nie bior pocztku z woni
bo u Licei, która teje nic posiada, zarodniki mimo to znajduj si bardzo obficie.

Po roku 1850 znaczn ilo nowych suzowców opisali : Montagne (60), Levcille (61), a szczególniej

Berkeley (62). O tym ostatnim bya ju powyej przy Bulliardzie mowa, podobne faszywe wiadomo-

ci nie s u tego badacza wcale rzadkoci. Z pomidzy licznych przez niego opisanych gatunków,

przynajmniej poowa bya ju opisan w Systemu Mycologicum Friesa, wprawdzie pod innemi nazwi-

skami.

Wreszcie przychodzi nam sie rozpatrze w pracy Wiganda « Zur Systematik der Gattungen Trichia

und Arcyria(63)». Co si tyczy najprzód systematyki, to cz ta, obrobiona przy pomocy drobnowi-

dza, pozostawia jeszcze wiele do yczenia. Nie tylko granice pomidzy gatunkami opisanymi nie s do
starannie wyszukane, ale znajduje si spora doza bdów. Tak np. jego Trichia clavata jest niedoj-

rzaa Trichia fallax, a Trichia clavata opisana jest jako nowy gatunek, nazwany Trichia obtusata.

Trichia nigripes, turbinata i varia wedug opisów niczem sie nie róni, chocia mona je doskonale

zcharaktervzowa. Pod Trichia chrysosperma, poczy on pi gatunków, które przy sabych powik-

szeniach drobnowidzowych niedowiadczony nawet badacz odróni potrati. Arcyria punicea ma si

róni od incorneta tylko barw zarodni i wzgldn dugoci trzonka, wreszcie jego Arcyria ramulosa

nie jest wcale luzowcem ale porostem (!) opisanym przez Montagna jako Chrysotrix nolitangere.

W czci morfologicznej znajduje si wprawdzie wiele nowych faktów, ale niektóre, i to ze wszech miar

godne uwagi a dla systematyki nader wane, nie zostay wyszukane. Za to wszystkie anomalia s tu

najstaranniej zebrane, chocia ich znaczenie w rzadkich tylko razach zostao waciwie wytomaczo-

nem.

Cz t naszego krytycznego przegldu zamkniemy wreszcie wzmiank o kompilacyjnej pracy Rou-

meguera (64), wypublikawanej zaledwie przed kilku laty. Jestto czysty ksigarsko-spekulacyjny

fabrykat, wykonany z przeraajc niedbaoci. Do bdzie powiedzie, e w dziele majcem suy
uiko przewodnik do poznania grup i rodzajów grzybów, jeden i ten sam gatunek zamieszczony jest

(:>9) Bonorden, Handbuch der Algemeinen Mycologi. Slutlgart, 18ol.

(130) Sylloge genermn speeierumue cryplog^iTiarum, Parisiis, 1836. Opisy krótkie, w wielu razach niedokadne lob

nawet zupenie faszywe.

(61) W Annales des sciences naturelles. Botaniue, Paris, 184^, sir. ltiG : « Champignons du rriuseum », par Le-

\eille. opisy dobre.

(62) Britisch fungi w « Shmith english flora », I. V, str, vn i liczne artykuy w angielskich « Ann. of riat. liisl. i

Hooker's jour ».

(tj:i) W (i Pringsheim's Jahrbiicher, 1863, t. Ul. str. 4 i dalsze.

((ii) Rouineguerc. Cryptogamie illustrec. Familie des Champignons. Paris, 1S70.
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w rysunkach trzy razy, pod trzema rónemi nazwiskami (65) w dwóch rodzajach! i to na dwadziecia

dwa tylko tutaj ilustrowanych luzowców.

CZ II TYCZCA SI HISTORYI ROZWOJU.

Do najnowszych prawie czasów historya rozwoju luzowców naleaa do rzeczy zupenie niezna-

nych. Wprawdzie ich stan pierwotny, który dzi nazywamy pierwoszczni (Plasmodium), a spotykany

w naturze, ju pod postaci grubego bezksztanego lazu pokrywajcego podoe, ju pod postaei roz-

widlajcych si i w sieci popltanych y, czogajcych si po nim, nie uszed oka bystrych dawniej-

szych autorów mykologii. Owszem; opisywali oni ten stan szczególny pod rónymi gatunkami. Ta-

kimi s: ycogola Micheegó i Hallera, Mucilago Michelego (lecz nie Hallera), Meseneca Todego, Phle-

bomorpha Persoona, Embolus Hallera i Hoffmana, Mensenterica Chevaliego, niektóre Tremelle Wilde-

nowa, niektóre Merulie i Tremella dubio, Sprengla ; wreszcie rozliczne gatunki Mucoru rónych autorów,

szczególniej Michelego, Hallera, Linnego i flory duskiej.

Zmiany jakim ulega te « Mucilago » luzowców, zanim si z niego utworzy dojrzay owoc, daj si

niekiedy bada z wszelk atwoci nieuzbrojonem nawet okiem. To te byy one ju od dawna opi-

sywane. Tak np. skrela te zmiany dla Stcmonitis fusca Nees jeune (66), i objania je dobrym rysun-

kiem ju w roku 1821. W pi lat póniej opisuje ten przebieg Sommerfelt (67) dla Badhamia utricu-

laris bardzo dokadnie. Cay szereg tego rodzaju spostrzee, opisanych z prawdziwym artyzmem i

wielk skrupulatnoci, znajdujemy we Friesa « Systema Mycologicum » w roku 1829. Póniejsi au-

torowie, jako to : Corda (68), Schmitz (69) i Bonorden (70), podawali take próbki tego rodzaju, pod

wzgldem jednak jasnoci wysowienia i uchwycenia prawdy w obserwacyi, nie mog zazwyczaj ry-

walizowa z Friesem, a wreszcie nic nowego nie wygosili.

Z tem wszystkiem jednak mona powiedzie, e historya rozwoju luzowców, bya to zupenie « terra

incognita » . Przyjmowano powszechnie, e zarodniki luzowców, podobnie jak i grzybów, kiekuj

strzpk (Hypha). Jak jednak z tj strzpki powstaje owa przypuszczalna grzybnia (mycelium) lu-

zowców, jak ona ronie, jak jest zbudowan, jak si odywia i w jaki sposób wreszcie wydaje tak

czsto napotykane « Mucilago » ? byy to wszystko pytania, na odpowiedzenie których czekano lata

cae bezskutecznie.

Dopiero w roku 1858 przyjemnie zadziwi de Bary zebranie naturalistów niemieckich w Carlsruhe,

rozwizaniem tej zagadki. Umieci on najp'rzód tymczasow wzmiank o tem w Gazecie Botamcz-

a<-j(l\), a nastpnie pod tytuem « Die Mycetozoen (72), ogosi obszerniejsz prac, w której poda
budow i history rozwoju luzowców w taki sposób, e praca tana zawsze pozostanie pod tym wzgl-
dem fundamentaln.

(65) L. c, fig. 423 Diachea elegans ; fig. 423 Stcmonitis leucoslyla i iig. 428 Diactea leucopoda.

(66) Ch. G. Nees von Esenbeck : « Dc plantis nonnullis e rnycetoidcarum regnon; w Nova acta Na eur.,t. IX,

str. 227.

(67) L. c, str. 216.

(68) L. c , t. II, str. 22.

(69) W Linnea, t. XVI (1842), str. 188.

(70) W Botanische Zeitung, 1848, str. 617.

(71) W Botanische Zeitung, 18o8, str. 3o7. O pierwszych stadyaeh kiekowania luzowców wspomina ju de Bury

w roku 18oi na zebraniu naturalistów w Getyndze, o czem referat znajduje si we « Florze » zr. 18,'ii-, str. 648.

(72) W Siebbohl i KGlfiker Zeitschrift fur wissenschcftliehc Zoologi. 1859, t. X, str. 88.
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Rezultaty otrzymane przez niego w tej pracy s bowiem trojakiego rodzaju : najprzód dotycz sy-

stematyki luzowców, dalej historyi ich rozwoju, wreszcie ich pomieszczenia w acuchu jestestw

ustrojowych.

Co si tyczy pierwszego, wynalaz on przy pomocy drohnowidzowych bada, dla rodzai Friesa

nowe charaktery, zarazem pooy podwaliny nowego systemu. Dalej dowiód, e niektóre luzówce

x grupy .Ethalini Friesa, nie s pojedynczemi zarodniami ale zrosozarodniami, powstaemi z zespole-

nia i powikania licznych pojedynczych zarodni.

Co do drugiego punktu, otrzyma on rezultaty, które postaramy si tu poda w krótkoci. Zarodnik

luzowca kiekuje w ten sposób, e jego zawarto wychodzi pod postaci kropelki luzu, która w krót-

kim czasie zamienia si na pywk (zoospora), opatrzon jdrem, kurczliwym wodniczkiem (vacuola)

i rzs. Te ruchliwe pywki rosn w krótkim przecigu czasu i mog si rozmnaa przez dzielenia na

dwie podobnie zbudowane. W dalszym cigu hodowli spostrzeg on, e pywki te znikny a na ich

miejsce ukazay si liczne pezaki. Pezaki te nie posiadaj rzs, s do wielkie i poruszaj si za po-

moc licznych czukowatych wypuklinek ich pierwoszczowatego ciaa.

Wieszeie, przy pomocy « en gros » robionych hodowli, doszed do wniosku, e wókna sarkody

{(pierwoszcza), tak wówczas de Bary nazywa pierwoszcznie], powstaj przez zespolenie si i zlanie

miljardów tego rodzaju pezaków. S one otoczone na zewntrz niewyranie si rysujc luzowat,

mikk, bezbarwn opon (HiiMhaut). Ich istota skada si z bezksztatnej, bezbarwnej, przezroczy-

stej, wpópynnej podstawowej mussy (Grundsubstanz), zamconej nieskoczon iloci nader dro-

bnych ziarnek. Te s w czci ziarnami materyi biakowych, w czci skadaj si z C0
3
C«.

We wóknach sarkody, ukazujcych nader dziwne i rozmaite ruchy, znajduj si kurczliwe wodni-

czki. Dalej, daje si w nich spostrzega postpowy rr.ch ich zawartoci, zmieniajcy czsto kierunek.

/ brzegu tych wókien, bior pocztek liczne, drobnowidzowo-malenkie, czukowate wypuklinki,

mogce by napowrót w mass ciaa wcignite. W tym ruchu ziarna nie bior udziau. Ale z ciaa

tych wókien po v> staj take i wiksze wypukliny, w które masa ziarn wpywa. Te ramiona (wypu-

kliny) zlewaj si z sob, rozgaziaj si w najrozmaitszy sposób, aby si znów rozczy lub wpyn
napowrót do gównego róda i taka gra ruchów powtarza si do nieskoczonoci, w najrozmaitszy

sposób. Jeeli ruch ten bdzie sio cigle powtarza w jednym tylko kierunku, to rezultatem tego b-
dzie zmiana miejsca w przestrzeni, przy czem droga przebieona na podou (Substrat) zostanie po-

znaczon pozostajcymi ladami opony. Wókna sarkody, pezajc po podou, mog take pochania

napotkane tam drobinki materyi ustrojowych i po przetrawieniu napowrót je wyrzuci na zewntrz,

w podobny sposób jak to czyni róne zwierzce pezaki.

Zarodnic wszystkich luzowców powstaj z takich wókien sarkody, w ten sbosób, e niektóre z nich

grubiej i wcigaj w siebie wszystkie mniejsze rozgazienia. Nastpnie ulegaj one zmianom waci-

wym dla kadego gatunku. Tego rodzaju przeksztacenia opisa de Dary dla kilkunastu gatunków bar-

dzo detalicznie, lecz w szczegóy te, dla braku miejsca, nie moemy si dalej zapuszcza. Zarodnie

w modoci posiadaj zawsze opon niemajc waciwej budowy, i wyjwszy zarodników, powstaj-

cych przez wolne powstawanie komórek, nie posiadaj budowy komórkowatej.

Woni powstaje naraz jednoczenie z zarodnikami, z którymi jednak nie ma adnej stycznoci.

W razie nieprzyjaznych warunków, w chwili rozwoju wókien sarkody, mog one przej w ((szcze-

gólny stan spoczynku i), w którym to razie tworz wielokomórkow tkank. Tak samo zachowuj

si i rezaki, z t onic, e nie rozpadaj s^ na znaczn ilo komórek, ale tre ich zaokrgla si i
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otacza si waciwa grub opona. W tym stanie mog one nader dugi czas spoczywa, aby z chwil

nadejcia przyjaznych warunków, znów si zamieni na wókna sarkody lub pezaki.

Te stany spoczynku byyju znane bardzo dawnym mykologom; opisuje je Persoon pod oddzielnym

rodzajem Phlebomorpha. Take Leveille (73) odkry ten zadziwiajcy fakt, e kawaek grzybni luzowca

(tak nazywa on ten stan spoczynku), chocia dugo przechowywany w zielniku, jednak umieszczony

w wodzie przechodzi znów w « Mucilago ». Ten wic uczony by na drodze wielkiego odkrycia, ale

stara szkoa mykologiezna, do której dzielny ten badacz nalea, nic pozwolia mu odsoni caej taje-

mnicy ycia luzowców

Praca ta de Barego rzucia tak nowe wiato na grup nowych ustrojów, zaprowadzia taki przewrót

w ich systemacie, e wikszo naturalistów, niedowierzajc tym odkryciom, rzucia si do ich spra-

wdzenia. Takimi s artykuy: Hoffmana w Boaniche Zeitung, 1859, str. 212; Baila w Yerhand-

lungen der Zoologiseh-botanicher Gesellschaft in Wei, 1839, str. 51; Curreya w Natural history rwiew,

1862 r.; Schultzego w Wiegmanna Archw, 1860, str. 301 i Cartera w Annal and Magaz. of natural

kutory, t. XII, 1863, str. 30. Zawieraj one albo potwierdzenie faktów podanych przez de Barego, albo

nieracjonalne lub faszywe zarzuty, które de Bary zbi najdowodniój we Florze z roku 1862, str. 269.

Wreszcie w szeregu podobnych powyszym usiowa zaznaczy musz prac Lindemanna, ogoszon
w Bulltin de la societe imperiale des naturalistes de Moscou z roku 1863, str. 398, pod tytuem : «Bau und

Entwickelungsgeschicbteder Mycetozoen ». Czyj przypisa nieuctwu autora, czy te zym jego ch-
ciom, nie wiadomo ; w caej tej bowiem pracy o luzowcach, oprócz tytuu, nie ma najmniejszej

wzmianki. O ile z niedokadnych rysunków autora wnosi mona, opisuje on dwa grzyby nalece

do rodzai : Exidia i Peziza, nazywa pierwszy Trichi, a drugi Arcyri i dziwi si, e budowa ich nie

zgadza si z podawanemi dotychczas cechami tych luzowców. W hodowli które z nimi prowadzi,

obserwowa kiekowanie zarodników Exidii (a zatem jego Trichii), znane ju zreszt oddawna nauko-

wemu wiatu przez prac Tulasna. W hodowli tej nieporzdnie prowadzonej i nieczysto utrzymywa-

nej, zalgy si masy pezaków i rónych wymoczków, które autor, bez adnej racyi do rozwoju Exidii

pociga. Jednem sowem, dla czowieka mylcego jestto praca ze wszech miar zasugujca na za-

stanowienie si.

W cztery lata po ukazaniu si pracy de Barego, wypublikowa Cienkowski, znakomity badacz na

polu niszych ustrojów, dwie prace, mianowicie : « Zur entwickelungsgeschichte der Myxomyce-
ten (~i)», i «Das Plasmodium (73) », które poszukiwania de Barego w niektórych punktach objaniaj
lub prostuj. Udao mu si bezporednio pod drobnowidzem dostrzedz zespalanie si pywek w pezaki
i zlewanie si tych ostatnich midzy sob i z pywkami w ustrój pierwoszczni, któr nazwa Plasmo-
dium. Dalej odkry fakt, e pywki w razie nieprzyjaznych okolicznoci, podobnie jak pierwoszcznie,

przechodz w stan spoczynku, nazwany przez niego, dla odrónienia od innych Microcyslce. Rozwój
stanu spoczynku pezaków obserwowa szczegóowiej i nazwa go « derbwandige Cysten », powstaje
on w modych pierwoszczniach w ten sposób, e jego pierwoszcznie dziel si na pojedyncze czci,
które si zaokrglaj i pokrywaj waciw opon. Z dowiadcze przez niego czynionych pewnem
jest, e pierwoszcznie dwóch luzowców, nalecych do odrbnych gatunków nie cz si z sob.

Wreszcie dowodzi on, e pierwoszcznie nie posiadaj opisywanej przez de Barego opony i skadaj

(73) Wedug Payora. Botaniquccrypiogamique. Paris, 1850, str. 57.

(74) W Pringsheims JahrbSclier, 1863, t. W, sir. 323.

(75) Tame, str. i! 0.
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si z dwóch substancyj: jednej bezbarwnej, nadzwyczaj cigliwej i kurczliwej i drugiej ziarnisto pynnej.

Przeciw temu zapatrywaniu si Cienkowskiego na budow pierwoszczni wystpuje de Bary z zu-

penie przcciwnem zdaniem w drugiem wydaniu swoich luzowców (76). Dokadne ledzenie ruchu

pierwoszczni i usiowania wytomaczenia tego, doprowadziy go do wprost przeciwnego rezultatu,

mianowicie, e pierwoszcznia jest tworem jednej tylko substancyi, posiadajcej tylko w rónych

miejscach róne i zmienne siy przycigania i ruchliwoci.

Zreszt, w tm drugiem wydaniu luzowców de Barego, prawie na kadym kroku napotykaj si

nowe spostrzeenia. Pozwol sobie niektóre z nich przytoczy. Zrobi to wane odkrycie, e w nie-

których razach pywki luzowców posiadaj podobn delikatna i bezksztatn opon jak ich pierwo-

szcznie. Dalej, z bardzo licznych przytoczonych sposobów rozwoju zarodni z pierwoszczni, mona
wyprowadzi ogólne prawo, e ten lub ów sposób jest waciwy kademu zosobna gatunkowi, a nie

pewnemu rodzajowi albo te ich grupie. Ale e nie ma reguy bez wyjtku, wiec te i tutaj Stemonitea>

odstpuj od ogólnej reguy, rozwijajc si wszystkie w jeden i ten sam sposób,

W roku 1869 opisa Brefeld (77) nowy luzowiec : Dicijostelium. Od typowych luzowców róni

si ten rodzaj w historyi rozwoju nastpnymi szczegóami. Z zarodników powstaj bezporednio bez-

rzsowe pezaki, a zatem stan pywek jest tu najzupeniej pominitym. Jego pierwoszcznie nie posia-

daj adnej samodzielnoci, w chwili kiedy powstay ze zlania si licznych pezaków, zaraz daj po-

cztek licznym zarodniom. Wreszcie trzonek zarodni tego luzowca jest wielokomórkowy. Jego ko-

mórki tworz si przez wolne powstawanie komórek, które nastpnie przez wzajemne cinienie cz
si w tworzc go tkank.

W zeszym roku zaznajomili nas Woronin i Famintzin (78) z dwoma luzowcami jeszcze bar-

dzij ciekawymi. Rónice w budowie i rozwoju Ceratium s nastpujce : zawarto zarodnika

w czasie kiekowania przechodzi w stan bezrzsowy pezaka, który w krótkim czasie, przez po-

wtarzajce si dzielenia na dwa, daje pocztek omiu pywkom. Z ich zlania si powstaa pierwo-

szcznia jest zoona z dwóch najzupeniej rónych substancyi. Skada si ona z jednej szklisto-przej-

rzystej, w wodzie rozpuszczajcej si substancyi, przeniknionj w ksztacie wszechstronnych sieci

przez drug ziarnist. Obydwie nie tylko przedstawiaj si rónie optycznie, ale nawet zachowuj si

najzupeniej rozmaicie w czasie owocowania. Jedna, a mianowicie owa przezroczysta, tworzy szkielet

zrosozarodni i daje ksztat waciwy gatunkowi. Druga za, mianowicie ziarnista, daje sama jedynie

pocztek zarodnikom. W razie dojrzewania bowiem, wystpuje na powierzchni przezroczystego

szkieletu, rozdziela si tu na pojedyncze czstki, które zaokrglajc si i bdc wyniesione przez trzonki

utworzone z substancyi szkieletu nad jego powierzchnie, zamieniaj si na zarodniki. W tych wic
luzowcach zarodniki powstaj nie przez wolne powstawanie komórek, lecz przez dzielenie si.

Wreszcie, przed bardzo niedawnym czasem opucia ksigarsk pras praca Alexandrowicza (79),

tyczca si budowy i historyi rozwoju zarodni luzowców. Oprócz bardzo licznych drobiazgowych

spostrzee, tyczcych si rónych luzowców, ju przez dc Barego pod tymi wzgldami badanych,

znajdujemy tu dokadne wiadomoci o Diachei i Spumarii, nie tylko ciekawych pod wzgldem histo-

ryi rozwoju ale take co do budowy. Pikne fotodrukowane ryciny dopeniaj harmonijnie reszty.

(76) Dc Bary. Dic Mycelozcen. Leipzig, 1864.

(77) O. Brefeld. Dictyostelium mueoroides. Leipzig, 1864.

(78) WBotanische Zeitung, 1872, str. 014.

(7i>) Alexandrowicz. Strojenie i rozwitic sporowmiestiliszcz miksomicelow. Warszawa, 1872.



II. — PORÓWNAWCZE KSZTATOWNICTWO

LUZOWCÓW
Pokrój luzoweów w dojrzaym ju sianie bywa bardzo rozmaiy, stosownie do tego, czy one przed-

stawiaj si jako zrosozarodnie, czy te tylko jako zarodnie, i czy te ostatnie maj ksztaty regularne

czy te nieregularne. Zarodnie bywaj niekiedy zaledwie wielkoci ziarnka maku np. u szaronia

zmiennego (Chondriodcrma spumarioides), lub maoci byszczcej (Oligonema nitens). W innych ra-

zach dochodz wysokoci 11 nawet milimetrów, np. u padziorka ciemnego (Stemonitis fusca).

Zrosozarodnie za bywaj zazwyczaj okazaych rozmiarów, tak np. Lindbladia dochodzi 6 decime-

trów dugoci przy 1 decimetrze szerokoci; znajduj si jednak i niewielkie, np. rulik graniasty (Ly-

cogola epidendrum) bywa niekiedy zaledwie tak. wielkim jak ziarno grochu. Zajmiemy sio najprzód

pojedynczemi zarodniami.

ZARODNIE.

W wikszej czci wypadków maj one ksztaty regularne, zdarzaj si take i nieforemne. Te osta-

tnie powstaj znów w dwojaki sposób. Albo pierwoszcznie majce je wyda bez przechodzenia dal-

szych zmian, pokrywaj si tylko bon ; naówczas otrzymujemy form zwan mesenterica, t. j . zarodnie

poczone w sie nieregularn, np. szaro sieciowaty (Chondrioderma reticulata), zapletka czogaczek

(Hemitrichia serpula). Albo te pierwoszcznia przed dojrzeniem wciga ciesze swe rozgazienia

w gówn mas ciaa i nastpnie rozdziela si na liczne nieforemne czci, z których kada
powleka si waciw sobie bon i daje pocztek jednej zarodni. Moemy odróni kilka odrbnych

typów takiego tworzenia si. Mianowicie mówimy o zarodniach spaszczonych (80), jeeli te przedsta-

wiaj si na podou, jako plamy zupenie paskie o zarysach nieregularnych, np. makulec spaszczony

(Didymium complanatum), mylnik oliwkowy (LicaHhalium oliyaceum). Jeeli te plamy s wypuke i

mniej lub wicej podune, to nazywamy takie zarodnie rozpierzchemi (81), np. makulec wtpliwy

(Didymium dubium), uskowiec Carestiego (Lepidoderma Carestiana). Niekiedy rozpade czci pier-

woszcza przybieraj po dojrzeniu ksztaty rónie pokrconych y, piercionków i gzygzaków, czoga-

jcych si po podou ; zarodnie takich form nazywamy wyduonemi (82), pogiemi (83), lub yowa-
temi (84), np. maworek wyduony (Physarum sinuosum), zapletka czogaczek (Hemitrichia serpula),

maworek pogity (Physarummuscorum), maworek popltany (Physarum contextum), cienkowskia yo-
wata (Cienkowskia reticulata). W innych jeszcze wypadkach czci, na które pierwoszcznia si dzieli,

maj ksztaty zupenie nieokrelone, a ztd powstae zarodnie nazywamy zmiennemi (83) lub nieksz/a-

tnemi(8G), np. szaro nieksztatny (Chondrioderma diflorme). Nareszcie nieregularne formy mog
powstawa przez zlewanie si foremnych zarodni i takie nazywamy zlewajccmisic (87), np. kdziorek

zmienny (Trichia varia), makulec zlewajcy (Didymium confluens).

(80) Spaszczony, opplanafus. — (8i) Rozpierzchy, effusus. —(82) Wyduony, elongatus. — (83) Pogity, flesu-

osus. — (81) yowaty, venulous — (8:i) Zmienny, variabiis. — (86) Nieksztatny, difformis. — (8?) Zlewajcy

si, confluens.
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Formy regularne zarodni powstaj w wikszej czci razów przez rozpadanie sic pierwoszczni na

liczne czci, niekiedy jednak i bez tego, np. zlepniczek (Tubulina), dblik (Clathroptyehium), mao
(Oligonema), siatecznia (Lachnobolus).

Ksztaty za regularne powstajce w pierwszy sposób, dadz sio do nastpujcych gównych typów

sprowadzi. Sa one : krikowate (88), np. u makulca krkowatego (Didymium diseoideum) i szaronia

Michelego (Chrondrioderma depressum); soczewkowate (89), pókuliste (90) i kuliste (91) przewanie w rz-

dzie wapniaków (Galia rete); elipsoidalne (92) np. u maworka dziwnego (Physarum didermoides)
;
jajo~

wae(93) np. u strzpka piknego (Arcyria punicea)

;

przcwrotnie-jajowate (94) np. u gadysza (Lcocarpus),

maczugowate (95) i gruszkowate (96), przewanie u przetaczków (Cribraria), kubeczków (Craterium) i

kdziorków (Trichia); wartokowate (97 np. u kubeczka biaoczubka (Craterium lemocephalum) i k-
dziorka bdnego (Trichia fallax); wa/cowate (98) np. u zlcpniczka (Tubulina) i padziorka ciemnego

(Stemonilisfusca);ya6^owa<e(99) u niektórych maworków i czuprynek; nerkowute (100) np. u maworka

nerkowatego (Phyrarum nephroideum), u kdziorka zmiennego (Trichia varia); kielhzkowate (101) np.

u kubeczka poyskujcego (Craterium pedunculatum), kubkowate (102) np. u kubeczka mylnika (Crate-

rium confusum). Dalej mog przedstawia ksztaty powstae z przemian tych pierwotnych, np. mog
by jajowao-walcowate (103) u strzpka szarego (Arcyria cinerea), wartokowato-kieliszkowate (104) np.

u zapletki maliny (Hemitrichia fragilis) i. t. d. Doda jeszcze naley, e jeeli jeden i ten sam

gatunek ma wprawdzie zaród nie bez ksztatów regularnych, ale bardzo zmiennych, to mówimy o nim

e jest rónoksztatny (1 05), np. kdziorek czarnonóka (Trichia nigripes), czuprynka Friesa (Coma-

trichia Friesiana). Wszystkie te formy mog te by w wierzchoku tpe (100) np. u czuprynki zbitej

Comatricha typhoides); ucite (i 08) np. w kubeczkach; rnakoioate np. w mrzyku. Pod spodem za
mog by : paskie (109), wklse (i 10) i ppkowate (111).

Powierzchnia zarodni bywa: wygadzona (112) w rónobonach i pyszniakach (Heterodermeas et

Calonemea?.) ; nierówna (113) w wapniakach (Calcarea?); garbata (lii), np. u makulca garbatego

(Didymium physaroides) ; chropowata (115) w wapniakach (Galcarere); pomarszczona (116) w by-
szczakach (Lamproderma); ebrowato-pomarszczona (117) np. u maworka szkaratnego (Physarum

fulvum); pofadowana (118), np. u kdziorka (Trichia), strzpka (Arcyria) i kubeczka (Craterium) (119)

np. u strzpka piknego (Arcyria punicea) i gadysza (Leocarpus); migajca (120), np. ubyszczaka

niadego (Lamproderma yiolacea)
;
poyskujca (121), np. u kubeczka poyskujcego (Craterium

pedunculatum); lnica (122) u badhamii lnicej (Badhamia utricularis); metalowo byszczca (123)

(83) Krkoway, diseoideus. — (89) Soczewko waty, lenticularis. — (90) Pólkulisty, hensphsericus. — (91) Kuli-

sty, globosus vel sphsericus. — (92) Elipsoidalny, elipsoideus. — (93) Jajowaty, t. j. cieszym kocem zwrócony ku

górze, OYiitus. — (94) Przewrotnie-jajowaty, obovatus. — (9j) Maczugowaty, clavatus. — (96) Gruszkowaty, pirifor-

mis. — (97) WarLolkowaty, turbinutus. — (98) Walcoway, cylindricus. — (99) Jabkowaty, pomiformis. — (100) Mer-

kowaty, nephroideus. — (101) Kieliszkowaty, cyathiformis. — (102) Kubkowaty, urceolatus, otl dou zaokrglony a

pod wierzchem poziomy. — (103) Jajowato-walcowaty, ovato-cylindricus — (tO) Wartokowato-kicliszkowaty, turbi-

nato-eyathiformis. — (lOo) Rónoksztatny, yersiformis. — (100) Tpy, obtusus, oznacza zaokrglenie i uywa si

szczególniej mówic o organach walcowatych. — (107) Ucity, truncatus, organ którego koniec jakby ostrzem jakiem

i.<yl ucity. — (108) Makowaty, umbonatus, malek wyniosoci opatrzony. — (109) Plaski, plaus. — (l 10) Wkl-
sy, concavus. — (111) Ppkowaty, umbilicatus, t. j. maym dokiem opatrzony. — (112) Wygadzony, laevis. —
(113) Nierówny, hrseualis. — (1H) Garbaty, gibbosus, t. j. o nierównociach wydatnych i nieforemnych. —
(lin) Chropowaty, scabriusculus. — (II (i) Pomarszczony, rugosus. — (1 17) ebrowato-pomarszczony, costato-rugosus,

gdy fady marszczcie s bardzo wydatne. — (118) Pofadowany, plicatus. — (119) Glansowny, vernicosus, lnicy

jakby lakieiem pocignity. — (J20) Migajcy, micans. — (121) Poyskujcy, nitens. — (122) Lnicy, nitidus. —
(123) Melalawo-blyszezcy, metallicus.



u byszczaków (Lamproderma); ma (124) np. u mrzyka (Enerthenema) ; mczysta (125) u ma-

kulca (Didymium); skorupiasta (120) u szaronia (Ghondrioderma) ; luskowata (127) u uskowca (Lepi"

•doderma}; tuszczkowata (128) u niektórych makulców (Didymium) ; znikliwa (i29) u niektórych sm-
toszy (Amaurochaetese)

;
przejrzysta (130) np. u gronianki wydtej (Badhamia hyalina); przewieca-

jca^].) np. u makulca wtpliwego (Didymium dubium).

Zarodnie ksztatów nieregularnych s bezwarunkowo tylko siedzce (132) a czsto i przyrostu (133),

w foremnych za rzadziej si to zdarza, zazwyczaj bowiem s one trzoneczkowate (134). Trzonek co do

dugoci bywa ju znikajco krótki np. u byszczaka Puckla (Lamproderma Fuckeliana), ju krótki, ju
dugoci zarodni, ju dwa, trzy lub czetry razy od niej duszy, albo wreszcie jeszcze duszy i wtedy

nazywamy go dugim. Niekiedy bywa on take ukrytym (135), najczciej w ppku zarodni, np. u ma-

kulca mczastego (Didymium farinaceum). Co do kierunku bywa : ju prosty (136) ; ju pochyy (137);

ju zwisy (138), np. u wizaka zwisego (Tilmadóche nutans); ju kowaty (139); ju lecy luh

podnoszcy (140), np. u kdziorka Lorinsego (Trichia Lorinseniana); ju zwisy (141) np. w gli-

niance lnicej (Badhamia utricularis)
;
ju wreszcie pogity (142), np. u wizaka zgrabnego (Tilma-

doche gracilis). Co do ksztatu : najczciej walcowaty (98), szydowaty (143), lub przewrotnie maczu-

gowaty (95), rzadko za piszczelowaty (.143), np. u makulca zmiennego (Didymium macrosporum)

:

niekiedy za w nasadzie zgrubiay (145).

Zazwyczaj trzoneczkibywaj/;oyW^«c;e(146), rzadziej za po kilka poczone, t. j. albo zronite (147 .

np. u zapletki kruchej (Hemitrichia fragilis) albo spojone (148), np. u kdziorka groszkowa-

tego (Trichia Botrytis) u strzpka Leprieura (Arcyria Leprieuri), albo wreszcie tylko zlepiona (1 59)

np. u maworka smoka (Physarum polycephalum) ; niekiedy za wizkowate (150) np. u gronianki wy-

dtej (Badhamia hyalina). Mimo takiego rozwinicia trzoneczków, kady uwieczony jest osobn zam-

dni, zdarzaj si jednak, cho bardzo rzadko wypadki, gdzie jeden trzonek nosi kilka lub kilkana-

cie zarodni, np. u makulca garbatego (Didymium physaroides) i zlepniczka trzoneczkowatego (Tubu-

lina stipitata). Co do powierzchni trzonek bywa gadki (112) lub pjoorany (151), juto rysami (152) julo

brózdami (153), albo pofadowany (118), brózdoicany (154), lub wreszcie nader rzadko skrzydlaty (155

np. u kdziorka Lorinsege (Trichia Lorinzeriana). Co do istoty bywa: kruchy (150), gitki (157
1,

ivietki(lo8) czyli saby (159), tgi (100) i niekiedy zgrabny (161).

Zarodnie uwaane razem z trzonkiem bywaj, co do ogólnego pokroju : juto rozrzucone (162), julo

w kupkach(l63) zebrane, ju zblione (164) (tak najczciej), ju wreszcie skupione (165), w tym ostatnim

(124) my, opacus, zazwyczaj z cudzoziemska matowy nazywany. — (125) Maczysty, farinaceus. — (120) Skoru-

piasty, crustaceus, t. j. kruchy. — (127) uskowaty, lepidotus, opatrzony useczkami zmieniajaceim kolor. —
(128) useczkowaty, suamulosus, opatrzony useczkami odstajacemi ale tobarwnemi. — (129) Znikliwy, fug&x,

evanesceus, l. j. rozpraszajcy si. —(130) Przejrzysty, hyalinus. — (131) Przewiecajcy, pellucidus. — (132) Sie-

dzcy, sessilis. — (133) Przyrosty, adnatus. — (134) Trzoneczkowaty, truncatus. — (135) Ukryty, oceuliatus. —
(130) Prosty, rectus. — (137) Pochyy, cernuus. — (138) Zwisy, nutans, t. j. prosty a w górnym kocu zakrzywiona

— (130) kowaty, arcuatus. — (140) Lecy, procumbens i podnoszcy si, adscendens. — (141) Zwisy, appensus

I. j. na dó zwieszony. — (142) Pogity, flexuosus. —(143) Szydowaty, subulatus, t. j. nieznacznie zwajcy sii

ku górze. — (144) Piszczelowaty, libulaeformis, t. j. w kocu maczugawato nabrzmiay. — (145) Zgarbiony, inerns

satus. — (140) Pojedynczy, simplex. — (147) Zronity, eonnatus. — (148) Spojony, nexus. — (149) Zlepiony

aglutinatus. — (150) Wizkowaty, fasciculatus, t. j. od dou zronity, a polem rozgaziajcy si. — (151) Pooram
exaratus. — (152) Rysami, striis. — (153) Brózdami, sulcis. — (154) Brózdowaty, sulcatus, gdy fady s gbokie i

szerokie. —(155) Skrzydlaty, alatus. —(150) Kruchy, fragilis. — (1 37) Gitki, flexiis. .— (158) Wielki, laxus.

—

(159) Saby, debilis. — (100) Tgi, rigidus. — (161) Zgrabny, gracilis. — (102) Rozrzucony, sparsus. — (163) W kup-
kach, conglomeratus. — (164) Zbliony, aggregatus. — (165) Skupiony, confertus.

ART. IV. 4
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razie mog zachodzi rone stopnic tego skupienia od zlepiona (149) a do zupenego zronicia (147).

Tak np. zlepiaj si w czci np. u zlepniczka (Tubulina), u zapletki kruchej (Hemitrichia

vesparia) i l. d. lub w caej dugoci (w niektórych odmianach), zapletki kruchej (Hemitrichia fra-

gilis). Niekiedy od takiego zlepienia przyjmuje, w skutek wzajemnego nacisku, ksztat wieloklny

np. szaroii piankowy (Chondriodenna spumarioides). Zawsze jednak w tych razach, przynajmniej

górne czci bokami zronitych zaród ni s wolne, wyjtek stanowi tu tylko gronianka rozpierzcha

(Badhamia pethalioides), której górne czci zarodni zrastaj si z sob najzupeniej i tworz garbat'

rozpierzch pacht.

Zarodnie luzowców umieszczone w przyjaznych po temu warunkach, to jest dostatecznej wilgoci,

otwieraj si. Wyjtki stanowi [tu, raz zarodnie nieposiadajce waciwej cianki jak np. mrzyk (Enor-

thenema), które tern samem ju od razu s otwarte, a powtóre te, które, posiadajc grub i tg ciank,

maj woni zbyt mao rozprliw, abyj moga otworzy, tak np. mao (Oligonema). Zazwyczaj

jednak zarodnie otwieraj si (160) w sposób nieregularny, to jest pkaj w jakiemkolwiek miejscu,,

albo w kilku naraz, albo wreszcie wierzchoek ich rozprósz si dla wyswobodzenia zarodników.

Doda tu jeszcze musz, e nawet przy tak nieregularnym nawet otwieraniu si zarodni mniej wicej

kulistych i trzoneczkowatych, zachodzi w nich pewna zmiana, a mianowicie staj si mniej lub wicej

ppkowale. Niekiedy jednak otwieranie si zarodni ulega pewnemu prawidu; pierwszy lad tego spo-

tykamy u luzowców posiadajcych krkowate zarodnie, których brzeg wypuky najprzód si roz-

prasza, a powierzchnia górna trzyma si dolnej za pomoc woni, tak bywa np. u wiotka Fuckla (Tri-

champhora Fuckeliana), u szaronia Michelego (Chondriodenna Micheli), a niekiedy i u makulca

grzybowatego (Didymium clavus). W innych za razach caa powierzchnia zarodni rozpada si na

liczne wieloktne oka (167), np. u wizaka wspaniaego (Tilmadochi pini), albo na okrge uski (168)

np. u rónych makulców (Didymium). Dalej niektóre, zazwyczaj podugowatc, zarodnie pkaj po-

dun szpar, i tym sposobem tworz si dwie klapy (160), tak np. u maworków: wyduonego, pogi-

tego i nerkowalego (Physarum sinuosum, muscorum et nephroidemn), szpara ta zajmuje zazwyczaj

s;tm wierzchoek zarodni, niekiedy jednak moe si tworzy i z boku.

U przetaczkowych (Gribriciacese), zawsze wszystkie miejsca niezgrubione rozpruszaj si, a zatem,

i tu daje sio spostrzega pewna regularno w sposobie pkania.

Inny jeszcze rodzaj rozprószania zarodników znajdujemy u niektórych szaroni (Chondriodenna).

Tutej bona zarodni od wierzchoka do podstawy, rozczepia si na kilka dziaek, które póniej odgi-

naj si na dó, nazywamy to otwieraniem si gwiazdkowatem (170). U szaronia gwiazdosza (Chon-

rioderma radiatum) ilo tych dziaek wynosi od czterech do ósmiu, przytem nie s one zbyt regu-

larne, za to u szaronia Trevelyaniego (Chondriodenna Trevelyani) jest ich do dwadziestu jeden i

wszystkie s jednakowo szerokie i dokadnie równowzkie. Wreszcie, najbardziej skomplikowany

sposób otwierania si jest wieczkiem (171), w skutek czego bardzo czsto brzeg pozostajcej czci za-

rodni jest ucity (172). W ten sposób trac swe zarodniki przez górn cz zarodni z wypuklem wiecz-

kiem : zlepniczek (Tubulina), niektóre zapletki (Hemitrichia) i niekiedy kdziorek mylnik (Trichia

fallax), kielisznik (Scyphium) i niektóre kubeczki Craterium). U tych ostatnich zdarza si niekiedy,

e wieczko jest zupenie paskie i niekiedy górny brzeg zarodni zaklnity. U dorzutki (Perichama)

i CorMiwii ucitej (Cornuvia circumscissa) wieczko jest mniej wicej w)puke, lecz zachodzi a do

polowy zarodni. Wreszcie u strzpków' (Arcyria) dochodzi prawie do samej nasady supka.

(!«6) Otwieranie si, dehiscentio, — (167) Deliiscentio areolata. — (168) D. suamulosa. — (169) I). valvata. —
(170) T). stellata. — (171) D. operculata. — (172) D. circumscissa.



LUZÓWCE.

ZROSOZARODNIE.

Juemy wyej wspomnieli e zrosozarodnie s zazwyczaj znacznie wikszych rozmiarów jak poje-

dyncze zarodnie i odznaczaj si ksztatami nieregularnymi. Teraz cho w kilku sowach powiemy

w jaki sposób zrosozarodnie s zoone z pojedynczych swoich pierwiastków. Wszystkie zrosozaro-

dnie pod tym wzgldem uwaane dadz si rozdzieli na cztery typy. Do pierwszego nale : lindbladia

(Lindbladia) i mylnik (Lictcthalium) ; do drugiego: dblik (Glatroplychium), smtosz (Amauro-

ch;ete), brefeldia (Brefeldia) i samotok (Reticularia); trzeci jest utworzony przez piank (Spumaria), a

na ostatni skadaj si wykwit (Fuligo) i rulik (Lycogala).

Z pomidzy ronych pojedynczych zarodni wemy pod uwag mao (Oligoncma) i siateczni (Lach-

nobolus), ich dokadnie kuliste zarodnie le skupione obok siebie i jedne na drogich w spore grudki,

za dotkniciem jednak dadz si bez wszelkiego uszkodzenia od siebie oddzieli. Wyobramy sobie

e cianki tak skupionych zarodni zrastaj si z sob a bdziemy mieli przed sob gotow najdoka-

dniejsz lindbladi (Lindbladia), naturalnie nie mówic o rónej wewntrznej budowie pojedynczych

zarodni. Dlatego to powierzchnia lindbladii jest brodaweezkowal, te brodawki jej powierzchni s
wanie górnemi powierzchniami skrajnych zarodni.

Zaprowadmy teraz pewne zmiany w ustroju lindbladii. Jak ju wiemy, jej pierwiastki (pojedyncze

zarodnie) s z sob zrose, otó najprzód niech to zespolenie dojdzie do tego kresu, e zamiast dwóch

cile ze sob zronitych cianek bdziemy mieli tylko jedne pojedyncz. Uwamy teraz e w tak

zmienionej lindbladii w niektórych miejscach granicz z sob tylko dwie, w innych za trzy zarodnie,

otó usumy zupenie cianki tam gdzie tylko dwie zarodnie z sob si stykaj. Tym sposobem trój-

skrzydlany szkielet pozostaych cianek zarodni bdzie tworzy rozgaziajce si nawsze strony sieci.

Dla uzupenienia caoci mylnika (licaethalium), musimy tylko da si jeszcze zrosn wszystkim

górnym ciankom skrajnych zarodni w jedne, ze wszech stron ca zrosozarodnie obejmujc gadk
i jednolita bon. .

Dla wytomaczenia budowy drugiego typu zrosozarodni, wyszukajmy sobie midzy pojedynczcmi

zarodniami innych, w tym razie zdolniejszych przewodników. Zlepniczek (Tubulina) i dblik (Clatro-

ptychium) bd podobno najwaciwszymi. Ich walcowate zarodnie stoj obok siebie, jak onierze

w szeregu skupieni, niekiedy w caej dugoci z sob zronite. Otó, postawmy kilka takich grup

zlepniczka jedne na drugich, niech cianki stykajcych si z sob zarodni (a zatem wyjwszy skraj-

nych) zupenie znikn (173) a skrajne zrosn si z jedn gadk bon, a bdziemy mieli obraz

smtosza (Amaurocnete) z jego kor pokazujc wmieszczonymi na niej wieloktnymi rysunkami

lady miejsc graniczcych ze sob nagich zarodni.

Podobn budow pokazuj take samotok (Reticularia) i brefeldia (Brefeldia), z t rónic, e na

pierwszej kora staje si tsz u drugiej za ginie zazwyczaj zupenie, i dlatego powierzchnia jej jest

brodaweczkowat, brodaweczki te s wanie górnemi powierzchniami skrajnych nagich zarodni.

Dla stworzenia trzeciego typu wemy na pomoc pojedyncze zarodnie aobni (Diachea). Posiadaj

one krótki trzoneczek przechodzcy wewntrz zarodni w rodkow walcowat podsad, wypenion

(173) Przejcie tworzy tu dblik (Clatroptychium), u którego tylko górne wolne czci zarodni istniej, i z bocz-

nych pozostaj tylko nader wakie i nieliczne wókna.
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wapnem. Wyobramy sobie teraz e trzoneczek aobni ginie równie jak i wapno z podsady, które-

tym sposobem bd lylko powietrzem wypenione. Ustawiajmy tak zreformowane aobnie jedne na

drugich, w ten sposób aby formoway drzewkowate rozgazienia; niech cianki tych wszystkich zaro-

dni zlej si w jedne i równie rodkowe podsady zespol si z sob. Umiemy takie drzewkowate

rozgazienia obok siebie gromadnie na wspólnej leni i pokryjmy je wszystkie gromad pustych, zu-

penie okigawych, zespolonych zarodni, a bdziemy mieli wreszcie gotow ju piank (Spumaria).

Droga ta wprawdzie nieco skomplikowana ale w kadym razie jasna, doprowadzia nas do celu.

Czwarty zato typ zrosozarodni nie wymaga dla swego zbadania tak krtych cieek. Wemy jak

sieciowato poczon pierwoszczni np. zapletki pezajcej (Hemitrichia serpula), i niech ona roz-

wija si w ten sposób jak zwykle, nie tylko na jednej powierzchni, ale we wszystkich trzech wymia-

rach przestrzeni. Wskutek takiej kombinacyi otrzymamy zarodnie popltane w splot niczem nieroz-

wikany. Niech w tym splocie cianki przylegajcych do siebie zarodni zespol si, dalej niech

zawarto skrajnie lecych zarodni spynie wszystka do rodkowych, a oto bdziemy mieli gotowy

wykwit (Fuligo) z jego kor. Od tego do rulika (Lycogal) ju tylko jeden krok nas oddziela. Niech

lylko cianki wewntrznych zarodni zupenie znikn, a skrajne zrosn si w tg, dwubonn kor,

.a nic do zupenego obrazu rulika brakowa nie bdzie.



III. — O BUDOWIE WEWNTRZNEJ SLUZOWCOW

Cz pierwsza szczegóowa.

RZD WNKTRZNIKI (ENTERIDIE^E)

Rzd ten jest reprzezentowanym przez jeden tylko rodzaj rulika. Ruliki s zrosozarodniami wiel-

koci d/2 do 7 centymetrów rednicy majcemi, ksztatów nieoznaczonych lub te stokowatych. Pier-

woszcznie maj barw krwist, w rónych odcieniach (rulik groniasty i stokowaty), lub bia (rulik

olbrzymi) i yj wewntrz zgniego drewna. History rozwoju pierwszy bada de Bary. Spostrzeg

on (1), e gdy chwila tworzenia si zrosorodni nadchodzi, pierwoszcznia ukrytadotd wdrewnie wy-

chodzi na jego powierzchnio i tworzy masy pierwoszcza mniej wicej zaokrglone, pokryte na

powierzchni grubemi, tpemi wypuklinkami nadajcemi jej pozór brodaweczkowaty. Przecicie

poprzeczne przez tak mod zrosozarodni pokazuje, e skada si ona z licznego cisego splotu,

grubych, mocno popltanych, nieregularnie brodaweczkowatych y.

yy te skadaj si z jednorodnego pierwoszcza, s zupenie nagie i pozostawiaj midzy sob zu-

penie puste miejsca, tylko zewntrzna powierzchnia caego splotu pokryta jest tg, bezksztatn

skórk.

W bardzo krótkim przecigu czasu nastpuj teraz gwatowne ju zmiany, tak e w nastpnem
stadyum badane zrosozarodni ukazuj ju dojrza budow, tylko wszystkie ich czci s daleko de-

likatniej zarysowane. De Bary przypuszcza, e najskrajniejsze czci owego splotu y zamieniaj si

w czci na pcherzyki barwne, a w czci na tak szczególnie zbudowan kor zrosozarodni.

Dalsze badania dowie musz o ile, prawdopodobne to zreszt przypuszczenie, jest prawdziwem; i

ja, pomimo rozlicznych usiowa, nie mogem nigdy znale owego poredniego stanu w rozwoju zro-

sozarodni. Z dotychczasowych jednak bada pewnem i widocznem jest, e rulik jest zrosozarodni

o zarodniach nagich, splot tworzcych; pozostaje tylko w przyszoci dokadnie wyjani znaczenie

i sposób powstawania kory. Dojrzae zrosozarodni maj barw brudno orzechow z krwistym odcie-

niem (rulik groniasty), szarawo-umbrow (rulik olbrzymi), w obu razach matow lub oliwkow
lnic (rulik stokowy); powierzchnia ich jest juto wyranie brodaweczkowat (rulik groniasty i

stokowy), lub te jakby nieregularnie sieciowato pomarszczon (rulik olbrzymi).

(ii De Bary, 1. c, p. 7), tab. VI, lig. H-|o.
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Pomarszczenie to jest jednak zupenie pozorne, nie tylko w tym razie, ale w ogóle w zrosozaro-
dniach zdarza si, e w czasie dojrzewania po powierzchni zrosozarodni pezaj masy pierwoszcza
pod postaci y nieregularnie rozgaziajcych si i w sie poczonych, w czasie zupenego dojrze-

wania drtwiej one w tym stanie i nastpnie zsychaj sio pokrywajc sob waciwa kor. I w tym
tu wypadku, t. j. u rulika olbrzymiego ma to miejsce. Waciwa jego powierzchnia jest upstrzona male-
kiemi,ale nader gstemi brodaweczkami, pokrytemi tylko zdrtwiaemi masami owego sieciowatego

pierwoszcza. Zarodniki w masie maj barw juto brudno ót (rulik olbrzymi), juto oliwkowo-gli-

niast(rulik stokowy), ju te bardzozmienn (rulik groniasty); w tym bowiem ostatnim wypadku s
juto róowe, ju fijoletowawo czerwone, ju brudno óte, somiasto óte lub prawie bezbarwne. Le-
nia spotyka si tylko u rulika olbrzymiego, ale nader silnie rozwinita. Bywa ona kilka milimetrów

grub, a w formach zwieszonych przechodzi w mniej wicej walcowate wyduenie do 3 centimetrów

dugie a /2 centimetra szerokie.

Budowa jej jest bardzo ciekawa, lecz do opisania bardzo trudna. Od samego spodu ley zazwy-

czaj warstwa zdbniaego, czarno-brunatncgo, bezksztatnego pierwoszcza, od niej ku górze id liczne

warstwy licznych skórek lekko falowatych i stykajcych si z sob w wielu miejscach, tak e tworz
liczne poziomo wyduone, nie zewszechstron zamknite pcherzyki,juto puste, ju wypenione ziar-

nistem orzechowem pierwoszczem; budowa ta i dalej ku górze si powtarza, z t rónic, e bony
na sobie lece cz si z sob w pcherzyki, ju nie poziomo podune, ale mniej wicej zaokrglone,

take nie ze wszech stron zamknite, czsto o ciankach poszarpanych, wyduajcych si w wókna
lub pachty bony; jednm sowem, powstaje tu niby tkanka zupenie podobna do tej, jaka si.

w zbiornikach mzkich u niektórych paproci (microsporangium u Sahinia i Azolla) znachodz.

Przejdziemy teraz do zapoznania si z budow kory. Ju w zeszym wieku odkry Haller, e ma
ona podwójna ciank. Nastpnie Gorda (2) bada j drobnowidzem, ale w stanie suchym i dlatego

te zosta zudzony pozornym obrazem, jaki w takim razie okazuje i opisa, e skada si z bezksztat-

nej masy przeniknitej na wskro licznymi cieniutkimi, sieciowato rozgazionymi kanalikami.

Dopiero wreszcie ile Bary (3) rozpozna dokadniej jej budow u rulika groniastego, któr te tu

z inaemi zmianami podajemy. W korze odróni musimy dwie bony i mas miedzy niemi zawart.

Co do zewntrznej jest ona tga, gruba, jednostajna; co do wewntrznej budowy, w wielu miejscach

rozdwojona. Bozdwojenia te mog by bardzo paskie, wówczas na zewntrz niewidoczne, albo te

mocno wypuke i w tym razie wystpuj napowierzchni, jako powyej ju wspomniane, brodaweczki-

Pcherzyki te zawieraj pierwoszcze ziarniste z drobinkami tuszczu, pierwiastkowo ywo krwisto

zabarwione, nastpnie ciemno brunatne. Zarysy ich nieregularnie owalne u rulika groniastego, licz-

niejsze ale drobniejsze u rulika olbrzmiego, wiksze czsto, rozgaziajce si i w nieregularnych

podunych szeregach stojce u rulika stokowego.

Ta zewntrzna bona wraz z pcherzykami barwnymi, powstaymi w skutek jej miejscowych roz-

dwoje, okrywa ze wszech stron ca zrosozarodni, przylega do wewntrznej masy wypeniajcej

kor, lecz zreszt w adnym w niej nie pozostaje stosunku. Bona wewntrzna kory jest zupenie bez-

ksztatna, lub delikatnie punktowana, w przeciciu dokadnie warstwowana, o warstwach zewntrz-

nych silniej zabarwionych jak wewntrzne. U rulika groniastego i olbrzymiego tga, do 7,7 m.m. gruba,

u rulika stokowego 2,3 m. m. cienka, bezbarwna, delikatna. W niektórych miejscach w caej swej

rozcigoci jest zreszt podziurawiona, lecz o tern póniej jeszcze pomówimy. Wewntrzna wreszcie

(•2) Corda, 1. c, v. V, p. 6i.

(3) De Bary, 1. c, p. 30-32.
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miedzy temi dwoma bonami znajdujca si warstwa jest wypeniona sieciowalym splotem wókien

pomieszczonych w masie bezbarwnego, lekko ziarniastego pierwoszcza.

Splot ten wókien skada z walcowatych, rozgazionych, grubociennycb, powietrzem lub wodnista

ciecz wypenionych rur, to do 35 m. m. szerokich. cianki ich do 10 m. m. grube skadaj sicz ga-

laretowato-mikiej, grubej, niewyranie warstwowatej, bezbarwnej istoty, przylegajcej mocno i

jakhj grub pochw tworzcej w okoo wewntrznej cienkiej ale tgiej, u rulika groniastego i olbrzy-

miego barwnej, u rulika stokowego bezbarwnej bony. Bona ta u rulika groniastego posiada zgru-

bienia sieciowate, ub ogrgemi albo szparkowatemi wobieniaini (Tiipfel) jest opatrzona, u rulika

olbrzymiego kolcami, u rulika stokowego wreszcie o powierzchni gadkiej. Splot ten do jest przed

dojrzeniem luny, w trzech do czterech warstwach od dou do góry przebiegajc
;
po wyschniciu

jednakowe galaretowe pochwy zlepiaj si pomidzy sob i caa ta warstwa ma pozór jednorodnej

masy delikatnymi kanalikami poprzegradzanej, i jako tak opisa j Corda, o czem ju powyej wspo-

mnielimy.

Ze splotu rodkowej warstwy rur niektóre z nich skrcaj si na dó, przebijaj wewntrzn bon
kory i wychodz wewntrz zrosorodni, aby si tu jako woni rozgazia. Rury te w rodkowej je-

szcze warstwie kory przebiegajc, maj waciw tym budow, lo jest posiadaj ow grub, galareto-

wat pochw ;
przy dojciu do wewntrznej bony pochwa owa przylega do niej mocno, zlewa si z ni

nieznacznie, ale na drug stron ju nie przechodzi. Wewntrzna tylko zgrubieniami opatrzona rurka

zrasta si najprzód nader mocno z bon któr przebija, i wychodzc z niej do wntrza zrosozarodni

jest czsto otoczona ze wszech stron wypuk linka owej bony, która powoli dalej ju niknie. We-

wntrz zrosorodni rurki te albo s walcowate, albo te wskutek zgniecenia wstkowato spaszczone,

zarysy ich nie proste, ale w wielu miejscach pecherzykowato wydte, albo rozgaziaj si symetrycznie

dwudzielnie, albo nieregularnie, a rozgazienia ich juto s wolne, ju t czce si w siecz na-

potkanemi innemi. Rozgaziania pochodne s zazwyczaj ciesze od pierwotnych, wszystkie u rulika

groniastego barwne, mianowicie jasno brunatne, u rulika olbrzymiego jasno brudno-óte, u rulika

stokowego bezbarwne, cianka ich jest tu daleko lejsza, a zgrubienia (jeeli istniej) daleko wyra-
niejsze jak w ich odnogach rozgaziajcych si w korze.

Woni rulika stokowego nie posiada adnych zgrubie, u rulika olbrzymiego cianka pokryta jest

nader licznemi, delikatnemi poprzecznemi zniraszczkami, brzeg ich wic wydaje si by nieregularnie

karbowanym, o karbach bardzo paskich, bona za cianki nie jest jednorodna ale delikatnie punk-
towana, a niekiedy punkty te przeduaj si w króciutkie ostre kolce. Rulik groniasty bardzo róne
miewa zgrubienia woni, wszystkie jednak rodzaje tego, zdarzaj si nie tylko w jednej i tej samej
zrosozarodni ale nieraz nawet w przebiegu jednej i tej samej rurki woni. Zgrubienia te maj posta
brodaweczek, juto czcych si nieregularnie, juto w poprzeczne piercienie, ju te zlewaj si
w sie, a wówczas wolne od zgrubie miejsca wydaj si by (z góry patrzc) szparkowatemi wobie;
niami. Zgrubienia te s bardzo wypuke, przechodz bezporednio w cienk niezgrubion warstw"
w przeciciu wic optycznem, t. j. patrzc na nie z boku pod drobnowidzem, warstwa niezgrubion
wydaje si by delikatn lini, nad któr zgrubienia wyskakuj pod postaci wysokich karbowanych
zbków. To jest zapewne powód dlaczego Ronorden (4) opisuje rurki woni u rulika, jako pokryte
przezroczystemi, perekowatemi komórkami. Reszt przestrzeni pomidzy woni w zrosozaro-
dni wypeniaj miljardy zarodników nader malekich, od 3,3 do 3,8 m. m., gadkich lub deli-
katnie kolczastych.

(4) Bonorden, 1. c, p. 2)9.
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W ogóle wic zrosorodnie rulika posiadaj skad pojedynczych pierwiastków (zarodni) podobny

ak u wykwitu, a budowa woni zbliaj si do pyszniaków, a w szczególnoci do strzpkowatych. Dalej

posiadaj nader osobliw kor i na nij pcherzyki barwne, które w caej klasie luzowców raz jeszcze

tylko, ale ju w stosunku z woni bdce, a zatem wewntrz zarodni, spotkamy u pewnego makulca.

Jeden jego gatunek ma leni tak silnie rozwinit, jak w adnym innym luzowcu, inny za odznacza

si niestaoci barwy zarodników. Wreszcie w rzdzie tym zwapnienia nie maj zupenie miejsca.

RZD BEZWONIE (ANEMIE).

W rzdzie tym spotykamy trzy pokrewiestwa, z których dwa, t. j. siccionogie i bezkósmkowe

maj tylko pojedyncze zarodnie. a trzecie mylnikowych waciwe jest tylko zrosozarodniom.

Pokrewiestwo 1. — Siecionogie (Dictyosteliacese).

O jednym rodzaju tworzcym to pokrewiestwo siecionóg (Dictyostelium), ju przy krytycznym

przegldzie prac tyczcych luzowców bya mowa. Tam wspomnielimy, e historya rozwoju róni

ten rodzaj od wszystkich innych. Zarodniki ich kiekujc daj odrazu pocztek pezakom (amceb),

pomijajc stan pywek, z tego wzgldu naleaoby go przeciwstawi moe wszystkim innym wewntrz-

zarodnikowym. Byoby to jednak w wysokim stopniu niejuraktycznem, bo w takim razie, chcc go

zdeterminowa, trzebaby si najprzód zaj historya jego rozwoju, z tego wic wzgldu postanowiem

go równouprawni z innymi luzowcami, a brak woni tu go pomieci nakazywa. Dodamy tu jeszcze,

e tworzenie si zarodni zaczyna si od tworzenia si w pewnem miejscu jego powierzchni maej

wypuklinki, w której przez wolne powstawanie zaczynaj si tworzy komórki w pewnym malekim

krgu; tworzenie, to powtarza si cigle od dou, przezco ju utworzone wznosz si ku górze

tworzc trzoneczek; wreszcie masa pierwoszcza wdruje po nim na jego wierzchoek, przybiera ksztat

kulisty. W zarodni tej powstaj zarodniki w zwyky sposób, a komórki trzoneczka spajaj si z sob

tworzc tkank o wielociennych pierwiastkach. Jedyny gatunek siecionóg biay (Dictyostelium

mucoroides) odznacza si barw bia pierwoszcza i zupenym brakiem cianki zarodni. Caa bowiem

anasa tworzcego go pierwoszcza rozpada si. na zarodniki nie pozostawiajc nawet skrajnej czci na

ciank.

Pokrewiestwo 2. — Bezkósmkowe (Liceacese).

Na pokrewiestwo to skadaj si dwa rodzaje: bezkosmek (Licea) i zlepniczek (Tubulina). Pierwo-

szcza ich yjce w zmuszaem lub zgniem drzewie, w znanych dotd wypadkach maj pierwiast-

kowo barw bia, któr nastpnie zamieniaj na czerwon w czasie tworzenia si zarodni.

Bezkosmek odznacza si ksztatami nieregularnymi, zarodnie jego maj posta pezajcych po podou

rónie pokrzywionych, pókulistych y (bezkosmek czogaczek i bezkosmek zmienny). cianka zarodni

jest dwuwarstwowa, warstwa wewntrzna, jeeli od zewntrznej si oddziela, jest poyskujca, mienica

si niekiedy tczowo, a bona jej pod drobnowidzem pokazuje si tg, cienk (1,65 m. m. u bezkosmka

czogaczka), jednostajn, lekko zabarwion. Zewntrzna warstwa skada sio w najprostszym wypadku

z delikatni, bezbarwnej, jednostajnej bony; zazwyczaj jednak przylega do niej nader mocno i a-

dnym rodkiem nie daje si od niej oddzieli masa nieregularnie ziarnista, mocno zabarwiona, picr-

woszczowatego pochodzenia. Masa ta niekiedy znika zupenie, wówczas bona do której przylega jest
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tsza, albo te rozwija si silnie i dochodzi od 22,2 do 27,75 m. pa. gruboci, nie je^i jednostajnie

rozmieszczona ale tworzy rónej wysokoci garby. Zarodniki maj w masie barw brudno oliwkowa

(bezkosmek czogaczek), silnie ótaw (bczkosmek zmienny).

Budow bezkosmka czogaczka opisa ju dokadnie de Bary (5) równie jak i ztepniczka walco-

watego (6).

Zarodnle zlepniczków s zawsze walcowate, w górze tpe i skupione, obok siebie stojce. Pierwo-

szcznie ich tworz przed dojrzeniem grupy krwisto szkaratne, ksztatu poziomki, lub lepiej, spaszczo-

nej maliny. Stosownie do mniej lub wicej sprzyjajcych warunków podczas dojrzewania, pokrój ich,

jest róny. Wzlepniczku walcowatym dokadnie dojrzae s tylko od dou sabo spojone, a cianka ieh

mieni si piknymi kolorami tczy i jest lnica. Mniej dokadnie dojrzae zrastaj si z sob wpó lub

dwóch trzecich dugoci, a niekiedy zronicie to dochodzi a do wierzchoka, a ten jest zupenie pa-

ski w tym razie; powierzchnia ich czerwono brunatna, bez poysku, okazuje stykajcymi si wielok-

tami lady zronitych zarodni, bona ich wówczas jest pokryta grub warstwa bezksztatnego, jedno-

rodnego pierwoszcza. Szeroko zarodni wynosi od 0,2 do 0,5 M., bez wzgldu do wielkoci caych

grup i dugoci pojedynczych, która wynosi od 2 do 6 M., stosownie do tego czy grupy s mniejsze

czy wiksze. Wielko ich waha si midzy 3 a 5 centimetrami. Lenia nader silnie rozwinita, przed

dojrzeniem paska, nastpnie wypuka, skada si z licznych, delikatnych, na sobie lecych i w nie-

których miejscach z sob spojonych bonek. Wzlepniczku trzoneczkowatym cale grupy zarodni zupe-

nie podobnych jak w zlepniczku walcowatym, s umieszczone na tak zwanym wspólnym trzoneczku,

waciwie za jestto lenia ksztatu walcowatego od 2 do 3 M. szeroka, od 3 do 5M, wysoka, o

powierzchni ciemno orzechowej, lnicej.

Wewntrz okazuj one niby tkank o pcherzykach nie zewszech stron zamknitych, prostych;

czarna jej cianka ma szczególn budow, pokrytajest bowiem licznymi, sabo wypukymi, wielok-

tnie stykajcymi si pcherzykami o rednicy od 5 do 54 M., lecymi w warstwach grubych od

33 do U l M. Pcherzyki te maj ciank do grub, brunatn, niewyranie si rysujc od zawartoci

take brunatnej, ale niejednorodnej, owszm, piewoszcze jj s podzielone na liczne wielocienne, sty-

kajce si pierwiastki.

Jednem sowem pcherzyki te s niewyksztaconemi, pojedynczemi zarodniami, a zawarto ich ssa-

nikymi zarodnikami. Z podobn budow spotkamy si jeszcze u niektórych kdziorków. Z tego. to

powodu waciwiej jest narzdzie to nazywa leni a nie trzoneczkiem. Zarodniki w masie maj
barw umbrow w rónych odcieniach.

Wreszcie doda musz, e zazwyczaj zarodnie zlepniczka otwieraj si nieregularnie, niekiedy je-

dnak ucito.

Pokrewiestwo 3. — Mylnikowe (Liceathaliaceae).

O skadzi-3 dwóch tu nalecych zrosozarodni, t. j. lindbladif i mylnika, z pojedynczych ich pier-

wiastków, mówilimy ju w ksztatownictwie, wypada nam wic doda tylko kilka sów tyczcych si

historyi rozwoju i budowy.

Lindbladia krowieniec (Lindbladia effusa) posiada zrosozarodnie, niekiedy ju bardzo okazaych

(5) L. c, p. 19-20.

(fi) L. c, p. 19.

AUT. IV.
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rozmiarów, bo ju decinictrami dajce sio mierzy, a 2 M. do 1,5 centimetrów grube. Pierwoszcznie

jej s pierwiastkowe) biae, po wyjciu na powierzchni drewna wr którm yje, przyjmuje wkrótce

barw brudno róowy, zamieniajca si prdko nakawowo-brunatn, wreszcie w czasie formowania si

ju zarodni ciemno czarna. W tym stanie powierzchnia ich jest mocno brodaweczkowata, przecicia

poprzeczne ukazuj tkank o pierwiastkach zaokrglonych lecz przylegajcych do siebie, rednica ich

wvnosi od 0,1 do 0,7 M. ; kady otoczony jest waciw sobie, silnie amic wiato i jakby galareto-

wat bon. Zawarto ich jest wówczas jeszcze jednorodnem pierwoszczem. W czasie dojrzewania

jednak cianki graniczcych ze sob zarodni zrastaj si z sob najzupeniej, a wewntrzna masa

pierwoszcza rozpada si na mnóstwo zarodników zwykym sposobem.

Powoli caa zrosorodnia zmienia czarn barw na umbrow. W razie uszkodzenia zrosozarodni

w jakikolwiek sposób, czy to mechaniczny, czy w skutek gwatownej zmiany temperatury j otacza-

jcój, powierzchnia jej debnieje i tworzy si wówczas przypadkowa kora, ziarnisto garbata, ciemno-

brunatna, ma, juto wglisto czarna, lnica, w obu razach gruba : w pierwszym krucha, w drugim

konsystencyi rogowej, a co do budowy zupenie jednostajna.

W Lindbladii wic kora jest tylko utworem przypadkowym, tymczasem w mylniku rozwija si ona

stale, jest stosunkowo nader cienka, papierowa, przewiecajca. Pierwoszcznia lindbladii jest wedug
Friesa barwy czerwonej ; sam nigdy jej w modym stanie nie napotkaem, to te historya jój rozwoju

naley dotd tylko do rzdu mych ycze. Zrosozarodnie te maj zarodniki pozbijane w kupki, z czte-

rech do dwudziestu trzech skadajce si. Ksztat pojedynczego zarodnika jest waciwy temu tylko

gatunkowi pomidzy wszystkimi luzowcami, s to wycinki koa o promieniu 9,4 do 8,9 m. m., majce

rednicy od 10,8 do 11,6 m. m., a bokostrokregu dugi od 6,5do7,l m. m.

W ogóle wic bezwonie nale do najprostszych luzowców, nie posiadajc zupenie ani woni
ani podsad, ani zwapnie. Zawsze s siedzce, niekiedy jednak lenia przyjmuje ksztat trzoneczka

wspólnego dla caej grupy zarodni . Ksztaty zarodni nieregularne i zmienne, albo walcowate. Zro-

sozarodnie lindbladii nale do ich najprostszych typów; co do sposobu czenia si pierwiastków,

w mylniku s nieco wicej skomplikowane ale tylko pozornie. Zapoznalimy si tu po raz pierwszy

z pojedynczemi zarodniami nie posiadajcemi waciwej cianki z zrosozarodniami zupenie nagiemi,

to jest nie posiadajcemi waciwej kory. Pierwoszcze ich bywaj zazwyczaj w znanych dotd wypad-

kach, przynajmniej w pewnej chwili, barwy czerwonej, a masa zarodników bywa w rónych odcie-

niach óto, umbrowo, lub oliwkowo zabarwiona.

Zreszt spotkalimy tu pora pierwszy zarodniki poskupiane w mae grudki, co jeszcze raz znaj-

dziemy u niektórych badhamii. Ale pojedyncze zarodniki ksztatu wycinków koa, tylko mylnikowi s
waciwe.

RZD RÓNOBONY (HETERODERMEyE).

Rzd ten zoony jest z dwóch pokrewiestw przetaczkowych (Cribrariacea3), gdzie si trafiaj tylko

pojedyncze zarodnie, i dbikowych (Glathroptychiacece), do których nale tylko zrosozarodnie.

Pierwoszcznie ich bywaj niekiedy biae, czciej barw zkdinn§d u' luzowców niespotykanych

np. winiowo czarnych u przetaczka gruszkowatego, niebieskawo-czarnych : u przetaczka kruchego,

czarnych z oowianym odblaskiem u przetaczka gliniastego. Wystpuj one pod postaci ju gru-

bycn, ale niezbyt rozgazionych y, albo nieregularnie poszarpanych grubych plastrów.
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De Bary pierwszy odkry (7), e wpierwoszczniach ich znajduj si malekie, mocno amice wia-

to i barwne ziarnka, które, jak on przypuszcza (8), w dojrzaych zarodniach bywaj osadzone na ich

ciankach.

Oprócz starej ale wprawdzie jarej monografii Schradera, nie posiadamy o tj grupie luzowców

bliszych szczeguów, chocia budowa ich do bardzo osobliwych i zreszt niespotykanych naley.

Pokrewiestwo 1. — Przetaczkowe (Cribrariaceae).

Trzy rodzaje : przetaczek (Cribraria), porodek (Hetcrodictyon) i ebrowiec (Dictydium) skadaj

si na to pokrewiestwo. S one zawsze trzonkowate, cianka ich zarodni bywa nader delikatna, nika,

posiada jednak zgrubienia pochodne pod postaci rónego rodzaju sieci, które po jej wyproszeniu

powstaj i od dawnych autorów niewaciwie nazywane byy woni.

Historya rozwoju ebrowca podan zostaa dopióro w ostatnich czasach przez Alexadrowicza (9),

badaem j i sam i doszedem do tych samych rezulatów, które niniejszem podaj w krótkoci.

W miejsce pierwoszczni, z której ma si utworzy zarodnia, tworzy si maleki wzgórek, a po nie-

jakim czasie ukazuje si na jego szczycie zaokrglona, lnica brodaweczka i powoli zaczyna si wznosi

ku górze na trzoneczku powstajcym przez zwanie si pierwoszcza pod brodaweczka. W chwili gdy

trzoneczek osign ju waciw wysoko, zarodnia ma ksztat kuli dotd prosto na niej osadzonej, a

wewntrzna zawarto jej pierwoszcza jest zupenie jednorodna ; tylko na wewntrznej jej ciance

daj si spostrzega szerokie strugi, w rónych kierunkach rozwidlajcego si i w sieci poczonego
pierwoszcza, które pezaj t.tak dugo, a nie przyjm charakterystycznych dla tego rodzaju zgrubie,

a wówczas utworzyy si te ju i jdra zarodników i caa zarodnia zwisa na bok. Zupenie podo-

bnie rozwija si. i przetaczek, dodam wic tylko, e pezajce po wewntrznej ciance zarodni masy
pierwoszcza s tu nader ruchliwe, zmieniaj bezustannie swe zarysy, a po pewnym perjodzie zaczynaj

si rozgazia na pojedyncze wzy zgrubie sieci zmieniajc i tu jeszcze ksztaty, czc si pomidzy
sob odnogami coraz to cieriszemi z chwil dojrzenia, to jest utworzenia si zarodników i stracenia

zbytecznej iloci wody wszystko dbnieje. Nie ulega wtpliwoci, e i porodek rozwija si w ten sam
sposób. Sieci wic powstajce jako szkielet po dojrzeniu, a przylegajce do cianki zarodni, zazwyczaj
nader nikej i rozprószajcej si, waciwiej jest nazywa jej zgrubieniami ni woni, z któr ani

pod wzgldem budowy a tembardzij w sposobie powstawania nie ma nic wspólnego.

U przetaczka albo caa cianka zarodni posiada sieciowate tylko zgrubienia, albo tez zajmuj one
tylko jej cz górn, w dolnej za wycielaj ca jej powierzchni, przechodzc dalej bezporednio
w rurk trzonka. T doln trwa cz zgrubie bdziemy nazywa koszyczkiem (excipulum). Za-
rodnie bywaj od 0,25 do 1,5 M. wielkie, juto gruszkowate, ju wartokowate lub kuliste, najcz-
ciej wyprostowane, rzadziej za, np. u przetaczka zmiennego i pospolitego zwise. Trzoneczek wal-
cowaty lub te ku górze nieznacznie zwony, bywa niekiedy tylko 0,5 M. dugi (przetaczek gliniasty),

zazwyczaj dugoci zarodni wyrównywajcy, albo dwa lub trzy, niekiedy jednak sze do dziewiciu
razy (przetaczek makówka i przetaczek zmienny) od zarodni duszy. Koszyczek w wikszej liczbie
razów istnieje

;
brak go tylko u przetaczka lnicego, gdzie zgrubienia od trzonka w dolnej poowie wy-

stpuj w postaci omiu do dziesiciu grubych promieni, z sob zreszt niepoczonych, a dalej

(7) L. c, p. 53.

(8) L. u., p. 58

(9) L. c, p. 55, tab. IV, lig. U.
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w sie zgrabie przechodzcych i u przetaczka makówki, gdzie zgrubienia sieciowe dochodz a do

samego trzoneczka. Koszyczek juto bywa lejkowaty, gdy zarodnie maj ksztat gruszkowaty, np.

praeilaczek rudy, przetaczek gromadny, przetaczek kruchy, przetaczek gruszkowaty, all>o te misecz-

koway, w zarodniach wartokowatych lub kulistych, np. przetaczek purpurowy, przetaczek pospolity,

przetaczek pikny; wreszcie ma on ksztat lalerzykowaty (patelloeformis), t. j. miseczki bardzo pa-

skiej «j przetaczka zmiennego. Koszyczek ten zajmuje zazwyczaj poow lub trzeci cz zarodni,

niekiedy jednak tylko czwart, np. u przetaczka kruchego.

Brzeg górny tego koszyczka bywa juto regularnie wyzbiony, np. u przetaczka rudego, przetaczka

zmiennego i pospolitego, albo te nieregularnie wyzbiony, np. u przetaczka gromadnego, gruszkowa-

tego i t, d., albo tu mocno poszarpany, np. u przetaczka kruchego i purpurowego. Oprócz tego ko-

szyczek ten moe by pod samym prawie brzegiem podziurawiony, co si niekiedy zdarza, np. u prze-

taczka purpurowego, gruszkowatego i t. d. U przetaczka kruchego i gliniastego dziury takie zdarzaj

si niekiedy w bardzo wielkiej iloci, stoj bowiem w krgach niekiedy do dziesiciu szeregowych,

dolne s malekie, wysze coraz wiksze, a wszystkie tak gsto obok siebie stojce, e pozostajca

cz koszyczka przyjmuje naturalnie ksztat siatki.

Zreszt koszyczek bywa czsto od trzoneczka ku górze pofadowany, np. u przetaczka gliniastego*

i. d., albo te zziarnionym, t.j. na wewntrznej jego powierzchni le liczne barwne ziarna, od 1,5 do>

2,5 m m. wielkie. Ziarna te rozpuszczaj si zazwyczaj z atwoci w kwasie octowym i wówczas mona
si przekona, e nic tylko przylegaj do cianki koszyczka ale nawet s z ni bardzo gboko wci-

nione. Zazwyczaj stoj one skupione mocno w smugi równolege, od trzonka ku górze przebiegajce,

a rozrzucone rzadziej midzy temi smugami, tak prawie u wszystkich, wyjwszy przetaczka purpu-

rowego, gdzie smugi zbitych gsto ziarn barwnych le w koach wspórodkowych od trzonka. Zziar-

nienic to jest przyczyn, e koszyczek jest nieprzezroczysty, a niekiedy jednak nie jest ono zbyt mo-
cne i wówczas koszyczek bywa przewiecajcy, np. u przetaczka pospolitego ; u przetaczka za kru-

chego jest ono tak mocnm, e powoduje wanie jego szczególn amliwo. Koszyczek i górna

rde zgrubie s zazwyczaj w jednej i tój samej zarodni jednakowo zabarwione. Sie ta skada si
zazwyczaj z nitkowatych wókienek i zgrubie w miejscach gdzie si one w sie cz. Róno-
ksztatne te zgrubienia nazywam wzami. W formach gdzie koszyczek ma brzeg regularnie wyz-
biony, kady zb daje pocztek jednemu wóknu górnej sieci. W razie za nieregularnego wyzbie-

nialub poszarpania, niektóre zby lub strzpki s wolne, a niektóre tylko przechodz juto wnitko-

wato-ciekie wókna ju bezporednio w wzy sieci zgrubie. U przetaczka rudego regularne zby
koszyka przechodz w do szerokie ale wszdzie równowzkie, lun sie tworzce wókna nawet

w miejscach zetknicia si z innemi nie zgrubiae, jednem sowem brak tu wzów i dlatego gatunek

ten sam jeden tworzy podrodzaj Schraderella.

We wszystkich innych przetaczkach wzy s mniej lub wicj silnie rozwinite. U przetaczka pi-

knego s one owalne, u przetaczka makówki wieloktne o bokach prostych, nieco wypukych lub

sabo-wksych, u przetaczka lnicego malekie, take wieloktneo bokach wklsych, podobnie i u

przetaczka gruszkowatego ale tu znacznie wiksze. Przetaczek zmienny róne ma wzy, albo s one

pojedyncze, wieloktne o bokach wklsych, albo nie tylko zaokrglone jak w poprzednich, ale czsto

i wyduone; nic rzadko si tu take zdarza, e dwa obok siebie lece wzy, zlewaj si z sob i ztd

te niektóre s ,s ksztatne. To co jest wyjtkiem u przetaczka zmiennego staje si regu u prze-

taczka pospolitego, prawie wszystkie jego wzy zlewaj si bowiem z sob i tworz sie o pytach

szerokich, po obu stronach wyzbionych; z kadego zebu wychodzi cienkie wókno, czce naprzeciw

siebie lece czci sieci wzów. Podobn budow górnej czci zgrubie posiada i przetaczek gro-
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madny, z t rónica, e tutaj wprawdzie wzy s wszystkie poczone w sie o pytach szerokich na

5 M., ale nie wydaj.ju zupenie owych cienkich wókienek u innych spotykanych, a zarysy tej sieci

s sabo falowate, wyzbione. W tych razach gdzie wzy nie cz si w sieci, s one poczone nitko-

wato cienkierai wóknami. Zazwyczaj wókna te rozchodz si promienisto, jeeli wzy te s okr-

gawc, np. przetaczek makówka, przetaczek pikny i t. d.

Jeli wzy s wieloktne o bokach wklsych, t. j. wyzbione, to kady zb daje pocztek je-

dnemu cienkiemu wókienku i tu wic zazwyczaj rozchodz si one promienisto na wsze strony; np.

u przetaczka gruszkowatego, zmiennnego i t. d. Podobnie i u przetaczka powikanego z t rónic,

e zazwyczaj dwa wzy s poczone nie jednem cienkiem wókienkiem, jak to ma miejsce w po-

przednio wspomnianych, ale zazwyczaj dwoma lub trzema równolege przebiegajcemi, co caej

sieci bardzo szczególny pokrój nadaje. Pod koniec u przetaczka purpurowego wzy s nieliczne

a czce je nitkowato-cienkie wókna w sie poczone, a niektóre ich rozgazienia rozwidlaj si

lub pojedynczo wolno si kocz. Wreszcie u przetaczka kruchego, jak tam cienkie wókna, tak tu

zachowuj si wzy.

Wzy te s, jakemy to ju wyej wspomnieli, jednakowo z koszyczkiem zabarwione, dodamy tutaj

e i zziarnienie takie same i tu si spotyka. Wzy te s zazwyczaj paskie (1,4 m. m.), niekiedy jednak

bardzo na zewntrz wypuke, od 3,5 do 10, Tm. m. grube. Powiedzielimy powyej, e cianka zarodni

jest nader znikliwa i zaraz po dojrzeniu rozprósz si w zupenoci. Niekiedy jednak pozostaje cho
w czci na koszyczku dajc mu szczególny poysk, np. u przetaczka piknego i kruchego, albo te
pozostaje i na sieci, tworzc po obu stronach jej zgrubieli skrzyda bezbarwnej, nieregularnie poszar-

panej bony. U przetaczka lnicego pokrywa ona ca zarodni, pkajc tylko w górze nadaje caej

zarodni zocisto metalowy poysk, gdy jeszcze jest wypenion zarodnikami, a po ich wyproszeniu

srebrzysty. Wreszcie u przetaczka gromadnego jest ona najtsza, pozostaje na caej zarodni, pkajc
tylko nieregularnie w niektórych miejscach, i nadaje temu gatunkowi nie tylko blask, ale i ow pi-

kn, jemu tylko waciw, przezroczysto. .

Najbliszym przetaczka jest rodzaj porodka. Jedyny jego dotd znany gatunek ma koszyczek

nieregularnie wyzbiony. Zby koszyczka wyduaj si dalej pod postaci paskich a szerokich

eber poczonych delikatnemi, cieniutkiemi, poprzecznie przebiegajcemi wókienkami, na szczycie

za zarodni zgrubienia te przechodz w inne, tworzc znów sie zgrubie o wzach nieregularnie

wieloktnych.

Trzeci za rodzaj, t. j. ebrowiec posiada sie podobn jak porodek od dou. Niema on koszyczka

ale od trzoneczka ku wierzchokowi przebiegaj liczne, paskie, szerokie ebra, równolegle od siebie

stojce, niekiedy rozwidlajce si i z ssiedniemi si zlewajce, poczone nader delikatnemi po-

przecznie wókienkami, zawsze mniej wicej pod ktem prostym, tak, e pojedyncze oka sieci w tym

rodzaju tworz prostokty, kiedy tymczasem u przetaczka maj one ksztat mniej wicej równolego-

boków. Delikatna lenia jest jednociga w skupiono-stojcych zarodniach, np. u przetaczka glinia-

stego, kruchego i purpurowego; w innych razach kolista, kadej z osobna zarodni waciwa. Barwy jej

równie jak trzoneczka zwykle bardzo ciemne, w rónych odcieniach purpurowe, orzechowe lub czar-

niawe, u przetaczka gliniastego jednak biaa. Masa zarodników rzadko tylko bywa jednakowo ze zgru-

bnieniami zabarwiona, np. u przetaczka gliniastego i purpurowego, zazwyczaj zarodniki maj barw
janiejsz, w rónych odcieniach brudno-óte lub pomaraczowe a zgrubnienia ciemniejszorzechow.
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Pokrewiestwo 2. — Dblikowe (Clathroptychiaceae).

Zrosozarodnie dblika nie nale do zbyt pokanych. Zazwyczaj maj zaledwie kilka milimetrów

rednicy, a w najlepszym tylko razie dochodz do 3 centimetrowych rozmiarów. O skadzie ich

z pojedynczych pierwiastków mówilimy ju powyej w ksztatownictwie. Liczne walcowate zaro-

dnie stoj obok siebie skupione na silnie rozwinitej leni, jest to wic stosunek ten sam, jaki spotka-

limy u zlepniczka, lecz tam kada zarodnia posiadaa waciw sobie bon, tutaj za bona wyksztaca

si tylko na tpym wolnym wierzchoku kadej zarodni (w skutek czego caa zrosozarodnia ma po-

wierzchni brodaweczkowat), a boki jej pozostaj bez cian i tym sposobem zarodniki wszystkich,

zarodni stanowi jedne tylko mas.

Od owej bonki pokrywajcej woln górn cz kadej zarodni w postaci czapeczki zbiega ku jej

doowi sze wókien trój kanciastych, czcych si z doln miseczkowat czci zarodni. Lenia

jest tga, do gruba ; skada si z licznych, na sobie lecych i w niektórych miejscach z sob spojo-

nych bonek. Mój przyjaciel D r Stahl, który mi pierwszy dorczy okazy tego rzadkiego luzowca,

obserwowa te kiekowanie ich zarodników. Zasuguj one o tyle na wzmiank, e wychodzce

z nich pywki s lekkim odcieniem róowym zabarwione, jedyny mi dotd znany przykad w tej

gromadzie ustrojów. Obserwowaem historyo ich rozwoju nie zawierajc zreszt nic zbyt ciekawego.

Czerwone pierwoszcza maja pocztkowo zupenie taki pokrój jak u zlepniczka. Przecicia podune
pokazuj masy jednorodnego pierwoszcza skupione w ksztaty przyszych zarodni, z których kada
oddzielona jest bezbarwn, silnie amic wiato istot ; w chwili kiedy pierwsze jdra zaczynaj

si ju pokazywa, tworzy si górna cianka zarodni, i owe ku doowi biegnce wókna w postaci

cieniuteezkich, zaledwie dostrzegalnych nitek, które z czasem otrzymuj waciwe ksztaty i budow.

W ogóle wic rónobony maj z bezwoniami wspólny brak woni, podsad i zwapnie. Róni si

szczególnemi zgrubieniami cianek zostajcemi w cisym stosunku z otwieraniem si zarodni. S
one zawsze trzoncczkowate, zgrubienia cianki tworz sie albo dochodzc do trzoneczka albo te

do poowy tylko zarodni, a wówczas dolna ich cz ma zgrubienia jednostajnie przylegajce do

cianek zarodni tworzc lejki lub miseczki. Zrosozarodnie ich nale do najprostszych. Pierwoszcza

biae lub te bardzo szczególnie zabarwione, w rónych odcieniach czerwone lub purpurowe. Takie

barwy pierwoszczni tylko tu daj si spotyka. Zarodniki o barwach ywych w rónych odcieniach,

óte lub purpurowe nigdy za iijoletowe.

RZD SMTOSZE (AMAUROCH.ETE^).

Rzd ten bogaty w bardzo rozmaite typy, posiada te dlatego a pi pokrewiestw. Z tych trzy,

t. j. padziorkowe, kolconogowe i mrzykowe posiadaj tylko pojedyncze zarodnie, dwa za ostatnie,

t. j. smtoszowe i sadzakowe waciwe s tylko zrosozarodniom. Pierwoszcznie ich bywaj zazwyczaj

biae, lub tez rzadziej óte, a w chwili formowania si ju zarodni nie rzadko przybieraj barw

czerwonawo-orzechow.

Pokrewiestwo 1. — Padziorkowe (Stemonitaceae).

Z pomidzy trzech rodzajów skadajcych to pokrewiestwo, t. j. padziorka (Stemonitis), czu-

prynki (Comatricha) i byszczaka (Lamproderma), pierwszy z nich naley do luzowców najdawniej
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1)0 od r. 1718 znanych, a zarazem dziki badaniom de Barego, jego historya rozwoju i budowa s
nam z wszelkimi szczegóami wiadome. Prawie Le wszystko co o tym rodzaju powiemy, znajdzie

czytelnik w cle Barego «Mycetozonen» na str. 15-17 i 62-67 ju podane.

Pierwoszcznie ich] yj w zgniem drewnie, z chwil owocowania wychodz na jego powierzchni

gdzie tworz plackowatc ciaa od 1 do 3 M. grube, a kilka niekiedy cali rozcigoci majce.

Powierzchnia ich pocztkowo gadka zaczyna si powoli pokrywa malekiemi brodaweczkami, które

po paru godzinach staj si walcowatemi, stojc prostopadle na masie pierwoszczni : to s zacztki

zarodni. W miar ich rozwoju i podnoszenia si w gór, pierwoszcze z pierwoszczni zaczyna w nie

wpywa a nareszcie wejdzie w nie zupenie, a wówczas oddzielaj si one od siebie, majc wówczas,

od 2 do 5 M. wysokoci, a poow tego gruboci.

Powierzchnia ich mocno byszczca okazuje przy uyciu powiksze liczne, do 10 m. m. wielkie bro-

daweczki. Poniewa mode zarodnie stoj bardzodjlizko siebie, wic tó stykaj si z sob ; dziwn jest

rzecz, e zazwyczaj brodaweczki ich s tak rozmieszczone, e z dwóch ssiednich zarodni prawie

wszystkie spotykaj si z sob, spaszczaj i tworz rurowate poczenia midzy niemi. Powierzchnia

ich pokryta jest delikatn, przejrzyst, w wodzie rozpuszczajc si, galaretow ciank, która w wy-
skoku si cina, szczególniej midzy brodaweczkami, silnie wystpuje i daje si w niektórych miej-

scach kawakami mechanicznie oddziela. Zawarto ich skada si z drobno-ziarnistego pierwoszcza,

w którym daj si ju spostrzega masy jder przyszych zarodników. W nastpnej chwili spostrze-

gamy tworzenie si podsady, wystpuje ona w dolnej czci zarodni jako pusty walec, o ciance ja-

sno-brunatnej, ku górze cieszej i bezbarwnej, ku doowi za rozszerza si na podou w cienk bru-

natn bon, pokryt licznemi sieciowatemi listwami i marszczkami, przechodzc jednostajnie

w takie bony ssiednich zarodni. Wystpuje ona nagle, jednoczenie z chwil rozczenia si poje-

dynczych zarodni i tworzy przysz leni. Najwidoczniej zostaje ona wydzielon przez spodni
warstw pierwoszczni jako jednociga bona, a podnoszc si nastpnie, rurowato w wielu

miejscach, w ciao zarodni, daje pocztek podsadom. Raz powstaa podsada ronie cigle swym
wierzchokiem, a jednoczenie ciao zarodni kosztem gruboci wznosi si w gór, póki nie dosignie

waciwej sobie w dojrzaym stanie wysokoci. Zarodnie wic i jej podsada wznosz si jednoczenie

w gór, ostatnia jednak pozostaje zawsze w staej, przyzwoitej odlegoci od wierzchoka pierwszej.

Pierwoszcze zarodni pocztkowo ley szerokim okrgiem na leni, z chwil wznoszenia si w gór,
zaczyna si tu zwa, a nareszcie styka si z ni tylko przy nasadzie podsady. Teraz zaczyna dalej

po niej ku górze wdrowa tak, e dolna cz podsady zostaje zupenie ogoocon z pierwoszcza i

staje si trzoneczkiem. Trzonek ten ma teraz czwart lub trzeci cz wysokoci caej zarodni, która

ju przestaje si wydua, w koo dotd nierozgazionej podsady zaczyna si tworzy woni, a

w masie pierwoszcza zarodniki. Rurk podsady wypenia ciecz wodnista, w której jest zawieszona

nieliczna ilo ziarnistej materyi. cianka jej od pocztku jest dwuwarstwowa; warstwa wewntrzna
jest cienka, brunatno zabarwiona, pochwowato otoczona od zewntrznj grubej, bezbarwnej i prze-

zroczystj. Na wewntrznej spostrzegamy nader liczno skupione, podune, nitkowate wypukoci
czsto falowato ku doowi przebiegajce, i ztdt nieraz krzyujce si pod ostrym ktem; ku doowi
przebieg ich jest gzygzakowaty, rozchodz si tu w listwy i marszczki leni.

Na wierzchoku modej podsady bona jej jest bezbarwn, o brzegu lejkowato rozszerzonym i nie-

regularnie poszarpanym. Nitkowate wypukoci, o których dopiero mówilimy, rozchodz si tu ku

rozszerzonemu brzegowi, nadajc mu pokrój pdzelka. Zewntrzna warstwa podsady zajmuje siódm
lub szóst cz jej gruboci, jest ona galaretowatej prawie konsystencyi, zwa si stale ku górze aby

wreszcie u szczytu znikn prawie zupenie i zla si z lejkowatym rozszerzeniem warstwy wewntrz-
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nej. Opuszczajc teraz cay zapas szczegóów, podamy tylko jako pewnik, e podsada ronie w ten
sposób, e na jej wierzchoku tworz si co raz nowe lejkowate bony, z waciwemi nilkowatemi
wypuklinkami, przystajcemi jak najdokadniej do takiche bon ju istniejcych, i zlewajc si
z niemi. Zewntrzne i starsze zarazem zmieniaj swe ksztaty, otwór ich zwa si dotd, dopóki nie.

przyjmie ksztatu walca, a jednoczenie substaneya ich tworzy na zewntrznej stronie galaretowat
pochw. Kiedy wreszcie podsada dosiga waciwej wysokoci, wierzchoek jej zaczyna si zwad,
dopóki si ostro nie zakoczy. Zarysy jego równie jak i granica midzy warstw wewntrzn i ze-

wntrzn s nader delikatne. Z t chwil i zarodnie doszy ju swoich rozmiarów, i naraz wystpuje
nagle w caych zarysach woni, i to tak nagle, e chwil przejciowych dopatrze si niepodobna,
rurki jj s tylko jeszcze nader delikatne i bezbarwne. Jednake prawdopodobnm jest, a nawet
prawie pewnem, e woni powstaje naprzód od wierzchoka podsady, i rozwój jej postpuje dalej

wzdu niej, ku doowi zarodni.

Boczne rurki woni dochodzc do podsady rozszerzaj si, a zarysy ich znikaj na galaretowato]'

pochwie. Te za na które, jak si póniej wydaje, rozszczepia si podsada, zlewaj si z jej wierzcho-
kiem, przechodzc niekiedy w bonki z rurk podsady zrose. W czasie gdy zarodniki masami zaczy-

naj si tworzy, woni przybiera waciw sobie póniej tgo i barw, to samo i podsada, której

ga aretowata, zewntrzna pochwa, barwic si i zwajc, zlewa si do niepoznania z zewntrzn
sw warstw.

Wszystko comy dotd powiedzieli tyczy si padziorka rdzawego, lecz i inne tego rodzaju gatunki

w tene sani sposób rozwijaj si wedug de Barego.

Dodam tu zaraz e w podobny sposób rozwijaj si czuprynki i byszczaki. De Bary obserwowa
tworzenie si zarodni czuprynki gstej. Zanotujmy o niej jeden szczegó. Z chwil podnoszenia si.

masy pierwoszcza ku górze po trzoneczku, bona zarodni przyrasta do leni, tworzc w okoo trzonka

luny worek rozszerzajcy si dalej w ciank zarodni. Obserwowaem history rozwoju czuprynki

Friesa i blyszczaka wietnego, przebieg jej jest tak podobny do powyej okrelonego wzoru pa-
dziorka, e w opowiadanie drobnych, z powodu rónoci budowy istniejcych szczegóów, bawi, si

nie myl.

Przejdziemy teraz do zapoznania si z budow form ju dojrzaych, która teraz bdzie dla nas zu-

penie zrozumia. Trzoneczek padziorków bywa od i do .'} milimetrów dugi, ku górze zwany,
ciemno brunatno-czarny lub czarny. Jest on rurk wypenion powietrzem, o ciance nader grubej,

tgiej, gitkiej, o powierzchni pokrytej licznemi podunemi marszczkami i przechodzi ku doowi we

wspóln, jednocig dla wszystkich zarodni leni, o bonie tgij, pomarszczonej i pofadowanej. Nie-

kiedy, cho do rzadko, daj si spotyka trzonki o powierzchni od dou szklisto byszczcej, blisze

badanie pokazuje, e rurka ich pokryta jest na zewntrz bezbarwn lub jasno brunatno zabarwion

warstw, od dou grub, lecz przed dojciem ju trzonka do zarodni, zupenie, cho. powolnie, znika-

jc. Znajc history rozwoju pojmujemy jej znaczenie. Burka trzoneczka gruboci zazwyczaj szcze-.

ciny, wchodzi wewntrz zarodni i tworzy tam walcowato-szydowat podsad, juto dochodzc do

jj wierzchoka, np. u padziorka ciemnego i szerokosietnego albo te ju przedtem rozszczepiajc

si na rurki woni np. u padziorka rdzawego. Podsada ma barw i budow trzonka. Znajcemu

tworzenie si zarodni padziorka, waciwszem by si zapewne wydao mówi o braku zupenym

trzoneczka w tym rodzaju, a o podsadzi w dolnej czci nagiej, w górze przechodzcej we wonie

i otoczonej mas zarodników. Dla nieznajcego jednak tych szczegóów okrelenie takie byoby dzi-

wacznem i po czci niezrozumiaem, naley wic powici ciso naukow dla wzgldów prak-

tycznych.
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Z boków podsady wychodz ze wszech stron u padziorka rdzawego i z jej wierzchoka liczne rurki

dajce pocztek woni. Rurki te barwy podsady, przebiegaj po promieniach ku powierzchni zarodni,

poczone czstokro innemi poprzecznie przebiegajcemi, t. j. równoleglemi do podsady, tworz sie

do lun, lecz ku kracowi ju zarodni prawie pod samym brzegiem rozgazienia s nader liczne

gste i tworz sie powierzchown, równoleg zupenie do ciany zarodni, czyli walcowat. Oczka jej

s zazwyczaj nader drobne, w przetaczku szerokosietnym jednake do dziesiciu razy wiksze jak win-

nych. Od tj powierzchownej sieci do brzegu zarodni, stoj liczne, króciuterikie, prostopadle stojce

koriezyki, bdce równie jak ciesze rozgazienia woni ju nic rurkami lecz wóknami. Zarodnie

tych padziorków s zupenie nagie, wszystkie walcowate, z trzoneczkiem od 3 do 20 M. wysokie,

w wierzchoku tpe.

Zarodniki ich w masie maj barw orzechowo-czarn lub rdzaw. Padziorek ciemny posiada róne

zarodniki, w jednych okazach powierzchnia ich jest zupenie gadka, w innych delikatnemi wielokt-

nie sieciowatemi zgrubieniami opatrzone. Jestto fakt zreszt w dziedzinie luzoweów niespotykany;

oprócz tak rónych zarodników okazy tego padziorka posiadaj zreszt najzupeniej te sam
budow. Dalsze badania, czy rzecz ta jest sta i przeradzajc si, dowiod, o ile powód ten skoni

moe do oddzielenia form sieciowate zarodniki posiadajcych, jako osobnego gatunku od tych z gad-

kimi zarodnikami.

Podobn budow posiadaj i czuprynki, róni si jednak ju przy dalszem badaniu brakiem owej

sieci wonianej, równolegle od powierzchni zarodni przebiegajcej. Trzoneczek ich bywa juto gru-

boci szczeciny (c. zbita, rzadka, pokrewna), ju wosa (inne); od 0,05 do 3,5 M. dugi, ciemno

zabarwiony, prawie czarny, gadki lub podunie poorany, wewntrz pusty (c. gsta, pokrewna), lubt
sieciowato-poczonemi grubemi wóknami wypeniony (c. Friesa), o czem przy byszczaku co wicej

powiemy. Wewntrz zarodni przechodzi i zwa si on w podsad, juto prawic do wierzchoka do-

chodzc (c. rzadka Persoona), ju te pierwej rozszczepiajc si na rurki woni (c. Friesa gst),

przytem pod wierzchokiem podsada przebiega niekiedy falisto (c. zbita).

Co do sposobu rozgazienia si woni to ta róny ma pokrój. U cz. zbitej rurki woni w poowie

promienia od podsady ku ciance s grube, mao rozwidlajce si, dalej staj si cieszemi, czciej

si rozszczepiajcemi, a w ostatniej jednej czwartej przebiegu przy ciance rurki jej przechodz we

wókna nader cienkie i liczne odnogi dajce. Ztd t u tej czuprynki woni w poowie szerokoci

zarodni od podsady jest bardzo luna, dalej w jednej czwartej ku ciance jest gstsz, a w ostatniej je-

dnej czwartej zbit. W c. Friesa i Persoona rurki woni tylko w nasadzie, t. j. przy podsadzi s grube,

tu dalej przechodz we wókna w caym ju przebiegu równowzkie, kowato skrcajce si, a przez

niezliczone rozogi i poprzecznice nader zbit i tg sie tworzce. W cz. rzadkiej ta równowzko
take si zachowuje, lecz sie jest nader luna, a zreszt gdy w poprzednich ostatnie rozgazienie

woni cieniutkimi spiczastymi koczykami' stykay si ze ciank zarodni, lulaj przeciwnie, bar-

dzo rzadko który koniec jest wolny, prawie wszystkie s z sob poprzecznemi kowatemi wóknami
poczone. Zarodnie maj ksztat kuli lub walca albo form midzy nimi porednich i to niekiedy

wszystkie te ksztaty dadz si w jednym i tym samym gatunku spotyka (czuprynki Friesa i Perso-

ona). Wysoko ich wraz z trzonkiem wynosi od 1,1 do 1,5 M. U czuprynki pokrewnej, rzadkiej i

Persoona cianki nigdy nie widziaem; czy jest nader znikliwa czy si te wcale na podobiestwo pa-
dziorków nie rozwija, to póniejsze spostrzeenia roztrzygn musz. U czuprynki Friesa istnieje

cho nader znikliwa, po dojrzeniu zarodni zazwyczaj nieregularnie pka, a paty jj zwijaj si zaraz

w trbk i opadaj. U czuprynki zbitej cianka zarodni jest srebrzysto-byszczca, pod drobnowidzem
bezbarwna, tga, otacza nie tylko ze wszech stron zarodnie, ale nawet tworzy jakby rodzaj lunej,

»BT. IV. (i
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mocno pofadowanej i pomarszczonej pochwy w koo trzonka, u którego podstawa zronita jest

z leni. Zarodniki padziorków w masie maj zawsze barwy ciemne jak trzonki i podsady, t. j. bru-

natnawo-czarniawe lub purpurowo-czarnc, s one nader drobne zazwyczaj, i w dotychczas znanych

gatunkach stale gadkie.

Zarodnie byszczaków bywaj zazwyczaj kuliste, w jednym tylko gatunku zdarzaj si elipsoidalne

lub okrgawo-jajowate. U tego to byszczaka trwaego w jego formach wyduonych, podsada zwa
si w górze nieznacznie, a nastpnie przechodzi we wókna woni, ale w formach kulistych tego

samego gatunku, podsada dochodzi tylko do poowy zarodni, tpo tu bdc zakoczon, a jestto wa-
nie cech rónic byszczaa od czuprynek. Podsada dochodzi zazwyczaj poowy wysokoci zarodni,

niekiedy jednak tylko jednej trzeciej (byszczak Fuckla). Bywa ona równo-wzko-walcowata, o kocu
ucitym (byszczak trway, jasnowosy) lub te ostrokrgowa (byszczak Fuckla, wietny) albo jajo-

wata (byszczak Schimpera), albo te wreszcie z pocztku walcowata a potem elipsoidalnie si roz-

szerzajca (byszczak srebrzysty). Woni z wierzchoka podsady pocztek biorca, rozgazia si

zazwyczaj mniej wicej przez regularne rozwidlanie si, czyli ma pokrój rózgowaty, niekiedy (bysz-

czak wietny) w caym przebiegu zaledwie trzy, cztery rozwidle naliczy mona, w innych razach

(byszczak srebrzysty, Schimpera, wietny, jasnowosy) bywa ich daleko wicej od piciu do dzie-

wiciu. Albo te rozwidlania poczone s zupenie poprzecznemi wóknami, równolegemi do cianki

zarodni (byszczak trway, Fuckla). Zupenie odmienny pokrój ma woni byszczaka strzpkosietnego,

wókna jej s tu kowato poskrcane, falowato powyginane, tworz sie zbit, gst, zagmatwan,

przypominajc od razu pokrój woni strzpka. Wszystkie byszczaa s trzoneczkowate, zazwyczaj

trzoneczek bywa dwa razy od zarodni duszy, niekiedy i wicej, u byszczaka Fuckla jest on je-

dnak znikajco krótkim. II byszczaka trwaego bardzo zmiennej dugoci, bo od 0,25 do 1 M., i to

bez wzgldu na wysoko zarodni tutaj kulistej lub podunej, bo przyjmujc jej wysoko za 100,

trzoneczek moe mie 1,6 do 80 tej miary. Trzoneczek bywa równie jak i podsada i woni zazwy-

czaj bardzo ciemny, podobnie jak czuprynki zabarwiony, niekiedy jednak brunatno-kasztanowaty

(byszczak jasnowosy), a woni ma wówczas dla goego oka barw biaaw z kasztanowatym od-

cieniem. Trzoneczek bywa niekiedy wypeniony matery ustrojow mocno ziarnist (byszczak

Fuckla), albo te pust jest rurk (byszczak jasnowosy). Zazwyczaj jednak inn posiada on budow,
rurka jego wypeniona jest sieci wókien grubych, tgich, o brzegach nieregularnych, czsto poszar-

panych, juto skrzydlato-boniastymi wyrostkami okolonych, lub w boniaste cianki, jedno lub

dwa oka tj sieci pokrywajcymi, przechodzce. Wypeniaj one i podsad, a przebijajc w niektó-

rych miejscach jej ciank, z któr nader mocno s zronite, daj pocztek wóknom lub rurkom

woni. W ogóle w porównaniu do wiotkiej natury padziorka wysmukej czuprynki, byszczak ma
pokrój krpy, przyczynia si do tego i ta okoliczno, e bona cianki jest zazwyczaj tsza i w skutek

tego trwaa.

Pka ona nieregularnie, zazwyczaj jednak, przynajmniej w czci, pozostaje w strzpach przy na-

sadzie trzonka, a niekiedy tworzy tu miseczki o brzegach nieregularnie poszarpanych (byszczak

Fuckla, byszczak trway) nabierajc przez to szczególnego pokroju. cianka rzadko tylko ma barw
kasztanowat (byszczak trway), zazwyczaj posiada on blask metaliczny, np. srebrzysty (byszczak

strzpkosietny, srebrzysty), albo czarno zielony (byszczak Schimpera), niebieski lub czarno-fijoletowy

(byszczak wietny), brzowy (byszczak Fuckla). Niekiedy drobinki tak wietnej cianki pozostaj na

kocach wókien woni mienic si kolorami tczy (byszczak jasnowosy). Bona tej cianki jest

juto bezbarwna, ju ku doowi brunatno lub fijoletowo zabarwiona, juto jednostajnie, ju nawet

niekiedy (byszczak wietny) janiejszemi plamami upstrzona. Dokadne drobnowidzowe spostrze-

.

eni przekonywaj nas, e ciemniejsze te plamy odpowiadaj na wewntrz skierowanym miej-
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scowym zgrubieniom bony wydajcej si by w miejscach cieszych janiejsza. Zarodniki w masie

maj zawsze barw ciemn, pojedynczo uwaane s zazwyczaj kolczaste, wyjwszy byszczaka strzp-

kosietnego, który ma gadkie i byszczaka Fuckla, który ma wieloktnie-sieciowato zgrubione bony.

Pokrewiestwo 2. — Mrzykowe (Enerthenemacese).

W poprzedniem pokrewiestwie poznalimy sic z formami smtoszów opatrzonych podsadami,

które w licznych miejscach swej powierzchni daj pocztek woni; inacz-j si rzecz ma tutaj.

Mrzyk posiada krótki trzoneczek, przechodzcy wewntrz zarodni w stale zwajc si pod-

sad, dobiegszy do wierzchoka rozszerza si ona lejkowato, i z brzegu tego lejka, ale tylko

wycznie z niego, a zatem z wierzchoka zarodni bierze pocztek woni. Brzeg tej tarczki po-

wstaej z lejkowatego rozszerzenia si rurki podsady, jest mniej wicej regularnie wyzbiony. Kady
zb daje pocztek jednemu wóknu woni, która take i ze spodu tej tarczki niekiedy wychodzi.

Wókna te s w caym przebiegu równowzkie rzadko, ale zawsze pod bardzo ostrym ktem roz-

widlajce si, a w kocu stale dwójwidlne, o ramionkach rozwidlenia nader krótkich. Jedyny znany

gatunek mrzyk kulisty ma ksztat kulisty i nie posiada zupenie cianki, masa zarodników jest naj-

zupeniej nag, tylko w miejscu gdzie trzonek przechodzi w podsad daj si spostrzega lady
bonki trwajcej pod postaci malekiej miseczki. Trzonek ma budow podobn jak u niektórych

byszczaków, t. j. wypenion jest sieci zoon z bardzo grubych (7,1 do 10,6 M.) wókien. Zachodzi

jednak ta rónica, e w byszczaku sie ta daje w podsadzie pocztek woni, tu przeciwnie, sie

tych wókien pod koniec podsady ginie, a bona jej rozszerza si lejkowato, dajc przytwierdzenie

woni. Lejek ten bywa juto powoli lub nagle si rozszerzajcym, i z wierzchu zamknity jest

zawsze krkowat bon, ta jest albo paska, i wtedy w dojrzaej zarodni przedstawia sie jako

paska tarczka, albo te mocno wypuk, i wtedy wystpuje na powierzchni dojrzaj zarodni jako

maleki macek (mamilla). Zreszt zaznaczy jeszcze musz, e trzonek w chwili wejcia do zarodni

bardzo gwatownie si zwa tak, e podsada ma tylko jedn trzeci gruboci trzonka. Historya roz-

woju tego rodzaju zostaa zbadan przez dc Barego, a poniewa przedstawia odmienny nieco typ od

padziorkowatych przeto powiemy o nim sów kilka. Przysze zarodnie mrzyka wystpuj jako ma-

lekie, pókuliste, mleczno biae, szerok nasad siedzce na podou ciaka. Podsada tworzy si w ich

rodku od samego dou, posiada budow podobn jak u padziorka, tylko e galaretowa zewntrzna jej

warstwa sabo jest rozwinita i wkrótce ginie. Rónica jednak polega na tm, e podsada nie

wznosi si prosto w gór, ale krzywi si przebiegajc ukiem równolegle do cianki zarodni, do-

szedszy do jej wierzchoka skrzywia si jeszcze na bok, i wreszcie rozszerzajc sie kowato koczy
si na powierzchni zarodni. W tm pooeniu przyjmuje budow i ksztat jaki w dojrzaem ju
stanie posiada; od poowy wysokoci w miejscu, gdzie polem wystpuje maleka talerzykowato

trwajca bonka, nagle prawie o poow swej szerokoci si zwa. Dalszy rozwój polega na tem, e
podsada zaczyna si wyprostowywa, a jednoczenie masa pierwoszcza tworzcego zarodni grubieje

w górze a zwa si od dou. Masa ta pokryta jest galaretowato-przezroczyst pochw, obejmujc
trzonek podobnie jak w czuprynce gstej. W tej to pochwie masa pierwoszcza posuwa si jedno-

czenie, z zupenem wyprostowaniem si podsady ku górze, póki nie dojdzie do wierzchoka, a doln
czci nie siga miejsca, gdzie si tworzy na trzonku owa talerzykowato-trwaa bonka przyjmujc
ksztat dokadnie kulisty, wówczas zaczynaj si tworzy : woni i zarodniki. Galaretowata pochwa
barwi sie na fijoletowo i zrasta z trzonkiem najzupenij.
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Pokrewiestwo 3. — Kolconogowe (Echinosteliacese).

We wszystkich dotd uwaanych smtoszach podsada bya bardzo wybitnym charakterem, kolco-

nogowe nie posiadaj jej zupenie. Trzoneczek ich przechodzi w dwa lub trzy wókien, które roz-

gaziaj si, lecz tylko w wierzchoku z sob si cz. W jednym dotd znanym przedstawicielu

tego pokrewiestwa, w kolconogu malekim wókna woni s opatrzone licznemi, bocznemi, po-

jedynczemi, ostrozakoriczonemi i wolnemi rozgazieniami, trzoneczek wypeniony mas materyi

ustrojowej pierwoszc^owatego pochodzenia, nieregularnie ziarnistej, a zarodnia jest zupenie nag.

Wielko jej wynosi zaledwie 0,37 do 0,57 M., naley wic do najmniejszych w dziedzinie

luzowców.

Pokrewiestwo 4. — Sadzakowe (Brefeldiaceae).

Jeden tylko rodzaj brefeldia nalecy do zrosozarodni tworzy to pokrewiestwo. Jedyny jej

gatunek brefeldia okazaa nalef do najwikszych luzowców, a co do budowy zapewne do najwicej

zoonych. W dojrzaym ju stanie znajdziemy najprzód z wielu miejsc silnie rozwinitej leni

wychodzce podsady drzewkowato rozgazione, dalej mnóstwo cieniutkich wókien, poczonych tu

i ówdzie pcherzykami szczególnej konstrukcyi. Cao jednak tej budowy jest z pocztku najzupe-

niej niezrozumia. Udao mi si jednak znale ten luzowiec w modym jeszcze stanie, i chocia

dokadnej historyi jego rozwoju nie zrobiem, to jednak to, co mi si zbada udao, wystarcza aby

wyjani budow nie tylko tych zrosozarodni, ale take innych, a mianowicie smtosza i samotka.

Pierwoszcznie tego luzowca barwy mlecznej pokrywaj niekiedy podoe na powierzchni kilku

stóp a niekiedy nawet cae wprawdzie nie wielkie krzaczki. Wydaj przylem mocny odraliwy

zapach surowizny, jaki w ogóle wydzielaj ciaa biakowe nagromadzone w znacznej iloci. Wedug
spostrzee pana Roussel z Parya askawie mi udzielonych, w pierwszych chwilach rozwoju z pie-r-

woszczni podnosz si maczugowate wyniosoci, które wkrótce zlewaj si z sob przedstawiajc

masy biae ksztatu spaszczonej truskawki (podobne jak w zlepniczku), od tej chwili pierwoszcznie

zaczynaj przybiera barw orzechowo-purpurow. Tyle pan Roussel. Moje poszukiwania odnosz si

do daleko póniejszej chwili. Przecicie poprzeczne przez zrosozarodnie wtedy poprowadzone oka-

zuje ju formowanie si zarodników, wprawdzie jeszcze zupenie bezbarwnych. W tej chwili mona
si przekona, e zarodnie tworzce ciao zrosozarodni s zupenie nagie, ksztatów walcowatych

;

stoj one pionowo obok siebie w jednej warstwie, a takich warstw ley kilka jedna nad drug.

W warstwach górnych nie spostrzegamy zupenie podsad, wystpuj one dopiero w rodkowych

i dolnych, przebiegajc rodkiem w kierunku najduszego rozmiaru zarodni, nie dochodzc jeszcze

do ich wierzchoku i spodu. W warstwach górnych i rednich zarodni bywaj od 2 1/2 do 3 1/2 M.

dugie, a 1, niekiedy 1 1/5 lub 1 3/5 M. szerokie, od wzajemnego nacisku w przeciciu nie

okrge ale wieloktne, o bokach mniej wicej zaokrglonych (waciwie wic nie s to walce,

ale graniastosupy). W dolnych warstwach zarodnie s znacznie mniejsze 3/5 M. dugie, 1/5 M. sze-

rokie, a co najwaniejsza nie stoj jak w górnych pionowo, ale niektóre nieco na bok pochylone, a

inne nawet zupenie poziomo, zawsze jednak nie pozostawiaj midzy sob adnego wolnego miejsca.

Poniewa podsady przebiegaj, jakemy to ju wyej powiedzieli, zawsze w kierunku najduszych

wymiarów zarodni, przeto kiedy w górnych warstwach stoj one pionowo, tutaj przeciwnie niektóre

nachylone mniej lub wicej do poziomu, a inne zupenie poziomo. Dalej w tym stanie spostrzegamy,

e na granicy zarodni stoj gsto obok siebie, w podunych szeregach liczne pcherzyki, do znacz-

nych wymiarów, poniewa jednak posiadaj one ju tak budow jak w dojrzaem stanie, przeto
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o niej póniej ju powiemy. Woni w tej chwili albo zupenie nie jest rozwinita, albo te dopiero

w warstwach rodkowych bardzo sabo zarysowana, nie dochodzc jeszcze do owych pcherzyków,

które dalej, z powodu e stoj na granicach zarodni, nazywa bdziemy pcherzykami granicznymi.

Z tego comy dotd powiedzieli widocznem jest : e

1) zarodnie tworzce zrosozarodni brefeldii s zupenie nagie;

2) stoj w kilku warstwach jedna nad druga, w górnych pionowo, w dolnych nachylone do po-

ziomu lub poziomo;

3) zarodnie górnych warstw nie posiadaj podsad, w rodkowych i dolnych przebiegaj one zawsze

w kierunku najduszych wymiarów

;

4) na granicach zarodni wszystkich warstw stoj szczególne pcherzyki graniczne, wystpujce je-

dnoczenie z podsadami, jednak przed tworzeniem si woni i w chwili kiedy zarodniki nie s jeszcze

otoczone waciw sobie bon. Przejdziemy teraz do opisania brefeldii w dojrzaym ju stanie, a na-

stpnie uyjemy niektórych tam zdobytych faktów na uzmysowienie sobie dalszego rozwoju.

W dojrzaym stanie zrosozarodni brefeldii tworz ciaa brunatno-purpurowe lub brunatne, kilka-

nacie centimetrów dugie, i szerokie, a od 5 milimetrów do 3 centimetrów wysokie, o powierzchni

stale nagiej, brodaweczkowatej ; brodaweczkite niekiedy zlewaj si z sob tworzc pókulite wypuke

esy floresy. Jak si atw'0 dorozumie, s to wystajce koce najzewntrzniejszych zarodni. Lenia

zawsze wyrana, o powierzchni srebrzysto lnicej, wystaje ze wszech stron na zewntrz zrosozarodni

jako pojedyncza, tga, jednociga bona. Pod spodem za zrosozarodni lenia skada si z kilkunastu

na sobie lecych delikatnych bon o powierzchni falowatej, w niektórych miejscach stykajcych si

z sob. Z leni z kilku lub kilkunastu jej miejsc podnosz si z bardzo szerokiej nasady drzewkowato

rozgazione podsady, od 2 milimetrów do 1 centimetra wysokie, stosownie do wielkoci i wysokoci

zrosozarodni. Rozgazienia tych podsad sw7alcowate, o powierzchni licznemi nieregularnemi wkl-
sociami opatrzonej, niekiedy za spaszczaj si ; ciany ich prawie czarne, grube, niekiedy w wielu

miejscach podziurawione, lub te przechodzce w wstkowalc pasy bony nieregularnie poszarpa-

nej. Woni w dolnych czciach owych drzewkowatyeh posad zupenie nie istnieje, spotykamy j
dopiero w ostatnich jej koczynach, a szczególniej w górnych warstwach zrosozarodni, gdzie ju
podsady nie dochodz. Po wyproszeniu zarodników wida wic na srebrzysto-lnicej leni czarne

drzewkowate podsady, a z ich szczytu zbit sie woni brunatnej w licznych miejscach, jakby grud-

kami czarnemi upstrzonej. Grudki te s wielkie, e ju goem okiem widoczne. To te" ju Fries

w r. 1829 opisujc brefeldi, mówi ojej woni (na stronie 86 Systema Myoloyicum) ; aflocci in

funiculos intricati » . Te grudki s to wanie pcherzyki graniczne, posiadajce bardzo zawikan

budow. Zawsze i stale s one zoone z dwóch pcherzyków zrastajcych si z sob, cian zupenie

pask, bardzo czsto kady z nich podzielony jest dwoma ciankami, spotykajcemi si pod ktem 90°,

kada wic.poowa pcherzyka jest cztero-komorowa. cianka zewntrzna pcherzyka jestdo gruba,

ciemno-iijoletowa, bonki cianek komór delikatniejsze, janiejsze. Miejsce gdzie si te cianki we-

wntrzne spotykaj zazwyczaj grubieje przyjmujc ksztat walca, który dochodzc do ciany oddzie-

lajcej dwie poowy rozszerza si lejkowato. Kada wiec poowa pcherzyka postawiona na cianie,

któr si styka z drug poow ma ksztat nastpujc} : jest ona krótko walcowata o wierzchoku

tpym lub pókulista, w dole zwona, ze spodu szerok lejkowat nasad wychodzi wókno tgie,

grube, walcowate, przebiegajce rodkiem a do wierzchoka, od niego rozchodz si pod ktem 90°

cztery bonkowate skrzyda dochodzce do cianki zewntrznej, i wówczas dzielce cao na cztery

komory, albo te do cianki niedochodzce, albo wreszcie bdce w zupenym zaniku. rodkowe
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wókno dochodzi zawsze do wierzchoka pcherzyka, i tu albo si tylko z jego ciank zrasta albo

t przebija ja, wychodzi na zewntrz i przechodzi we woni. Oprócz tego niezawsze na zewntrz

wychodzcego wókna z górnej cianki [zawsze jeszcze uwaajc ow poow pcherzyka Lak posta-

wion, a w rzeczywistoci (cay pcherzyk uwaajc) z dwóch jego boków] wychodz liczne cieniutekie

wókienka, które po przebierzeniu malekiej od 3,56 do 7,12 ni. m. wynoszcej przestrzeni, cz si

w jedno cienkie, tgie, równowzkie, wykowate wókno. Postpujc z jego biegiem dojdziemy albo do

podsady albo te w górnych warstwach, gdzie tych nie ma, do punktu z którego sze do dziewiciu

podobnych wókien czy si z sob i rozchodzi na wsze strony, zdajc zawsze do nastpnego p-
cherzyka, z którym w tene sam sposób, jak dopiero co opisano, cz si. Wókna te oprócz tego

niekiedy pod bardzo ostrym ktem rozwidlaj si, czc si z podobnem sobie z boku, góry lub dou

biegncem i tym sposobem tworz sie wspóln.

Porównywaje teraz dojrza budow brefeldii ze stanem niedojrzaym, którmy powyej opisali,

dochodzimy do nastpujcych rezultatów.

Co do podsad. Widzielimy e podsady biegy rodkiem zarodni ku górze i doowi, ale nie docho-

dziy do wierzchoka, oezywistem jest, e rosn dalej w obu kocach i wreszcie, spotykajc si na gra-

nicy z podsad ssiedniej zarodni, najzupeniej si z ni zrastaj.

Gdyby wszystkie pierwiastki tworzce zrosozarodnie w kilku warstwach tak byy ustawione, e jedna

dotykaaby górn powierzchni doln powierzchni wyej stojcej zarodni, to w takim razie po zlaniu

si ich podsad, mielibymy w zrosozarodniach podsady nader liczne, gsto stojce ale pojedyncze.

Poniewa jednak tak nie jest, poniewa zarodnie rónych warstw nie spotykaj si w ten sposób, po-

niewa dalej zarodnie dolnych warstw s mniejsze, ukonie lub poziomo rozoone, przeto jasn jest

rzecz, e gdy si razem zrosn, musz utworzy drzewkowate rozgazienia do leni zrosozarodn

przyrose. Dalj widzimy, e w dolnych zarodniach podsady nie daj pocztku wóknom woni, e
w rednich warstwach z kadej podsady wychodz w promieniach na wsze strony wókna, które na

granicy zarodni spotykaj si z pcherzykami granicznymi i z tymi zrastaj si w waciwy sposób,

a wychodzc z drugiego ich koca biegn znowu do podsady ssiedniej zarodni. W górnych za

warstwach gdzie podsad nie ma, z kadego rodka zarodni wychodzi w promieniu sze do dziewiciu

tu zronitych ze sob wókien, kade biegnie do pcherzyka granicznego, ztd do rodka nastpnej

zarodni, gdzie si znajduje znowu w punkcie zbiegu promienistych, i wychodzi dalej do nastpnego

pcherzyka granicznego i t. d.

Mona wiec powiedzie e w górnych bezpodsadowych zarodniach wystpuje w linii rodkowej, od

rodka dolnej do rodka górnej powierzchni zarodni biegncej, szereg punktów wolnych dajcych

pocztek wóknom. Czyli, e jednociga podsada zarodni dolnych warstw jest w górnych rozdzielona

na szereg wolnych, jeden nad drugim stojcych punktów zbiegu.

Pokrewiestwo 5. — Smtosze (Amaurochsetaceae).

Smtosz zmienny jest jedyn tu nalec zrosozarodni. Historya jej rozwoju nie zostaa dotd

zbadan. Zrosozarodnie te nie nale do wikszych, s one zazwyczaj pókuliste 1 lub 2 centimetry

rednicy majce, niekiedy jednak bywaj ksztatów nieregularnych do 8 centimetrów dugie. Grubo

wynosi od 3 do 16 milimetrów.

Odznaczaj si stale brakiem leni i powierzchni regularnie sieciowaa, o bokach wieloktnych l fu

do 3/4 milimetra szerokich, czarn, mocno lnic, niekiedy jednak m i zlekka garbat. Kora
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ta pka nieregularnie, a po wypadniciu zarodników, z licznych miejsc dna zrosozarodni podnosz

sic drzewkowate rozgazienia wókien podsadowych od 1 milimetra do 1 centimetra wysokich;

woni albo zupenie nie wystpuje, albo te jest (w wysokich) silnie rozwinita i tworzy bardzo g-

st sie o wóknach tgich. Kora zarodni pod drobnowidzem badana, w tym razie gdy wydaje si by
lnic, jest bonk pojedyncz, delikatn, lekkim odcieniem fijokowym zabarwion, posiadajc na

wewntrz wystajce zgrubienia poczone w sie o okach wieloktnych. W tych razach gdy kora wy-

daje si by garbat im a przytem jest nie papierowej natury, jak w pierwszym razie, ale gruba

i krucha, przekonywamy si, e ma budow podobn jak w pierwszym razie, ale na zewntrz pokryta

jest bardzo grub warstw ustrojowej materyi bezbarwnej, drobnoziarnistej; jest ona nader mocno

przyrosa do cienkiej wewntrznej bonki. Dziaajc jednak na ni alkaliami powodujemy jej kurcze-

nie si a jednoczenie i pcznienie, w skutek wic tego odstaje teraz z atwoci od waciwej kory i

daje si mechanicznie od niej oddzieli. Jestto tylko warstwa zdbniaego i do budowy zrosozarodni

niezuytegb pierwoszcza. W jednym razie widziaem, e papierowa kora bez adnego mechanicznego

dziaania, rozdziela si na pojedyncze czci wieloktne lecz niepaskie, ale nieco wypuke.

Podsady maj budow najzupeniej tak sam jak w Brefel dii,. tylko czciej daje si tu napotyka

przechodzenie walców w wstkowate spaszczenia. Za to woni jest tu najzupeniej róna. Bierze

ona pocztek tylko z ostatnich koczyn podsad, które w ni nieznacznie przechodz. Jestto wszech-

stronna, gsta, zbita sie, o oczkach malekich, o wóknach tgich, wzach trójktnie zgrubiaych,

czsto przechodzcych w bonkowate skrzyda, zacigajce niekiedy kilka oczek. Podobn spotykamy

u czuprynki pokrewnej lub pianki, ale tylko podobn ; woni smtosza ma waciwy sobie pokrój.

Tworzce j wókna s czarne tak samo jak i podsady. Lecz nie zawsze bywa ona rozwinita, a sto-

pie rozwoju jej i podsad w adnej zrosozarodni, w adnej pojedynczej zarodni nie ulega takim sto-

pniowaniem i takim rónicom jak tutaj, o czem ju i Fries wspomina; zaley to przedewszystkiem

od wysokoci zrosozarodni, co jak póniej zobaczymy jest najzupeniej naturalnem.

Chocia historya rozwoju zupenie nie jest zbadan, wiemy bowiem tylko z Friesa, e pierwoszcze

spierwiastkowo biae, nastpnie ókn, a potem przybieraj barw orzechowo-purpurow, jednake

nietrudnym jest da jak najzupeniejsze objanienie jej budowy, jeeli si oprzemy na badaniach na-

szych tyczcych rozwoju brefeldii.

Skad drzewkowaty podsad smtosza okazuje najdowodniej, e zrosozarodnic jej s zoone z pier-

wiastków, tak samo jak w brefeldii ; zachodzi tylko tu ta rónica, e kiedy w tej ostatniej wszystkie

zarodnie s bezwarunkowo nagie, tutaj w zarodniach skrajnych rozwijaj si bonki cianek na ze-

wntrz wychodzcych i te czc si z sob tworz wanie ow, smtoszowi waciw, papierow, sie-

ciowatym rysunkiem opatrzon kor. Kade oczko tej sieci odpowiada jednej pojedynczej zarodni,

s one od 4'20do 15/20 milimetra szerokoci; wysokoci ich jednak bez historyi rozwoju oznaczy
nie moemy. Dalj przekonywamy si, e tutej podobnie jak w brefeldii w dolnych zarodniach rozwi-

jaj si podsady ale brak jest woni, e ta powstaje w rednich warstwach zarodni i rozwija si coraz

silniej w górnych warstwach pozbawionych, tak jak tam, najzupeniej podsad. To nam take tómaczy
zmienno ow, w skutek której niekiedy woni ani ladów odszuka nie mona. Jeeli bowiem zro-

sozarodnie rozwijaj si tak nizkie, e wytwarzaj si. tylko warstwy zarodni podsady majce, a wy-
szych woniodajnych brak, to jasn jest rzecz, e woni prawidowa nie powinna i nie moe si
tworzy. Tak wic to co na pierwszy rzut oka wydaje nam si by nieprawidowoci, jest tylko naj-

zupeniejszem wypenieniem praw przyrody.

Rzumy teraz okiem na ca tak obszern grup smtoszów. Odznacza si ona wspóln wszystkim
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tu nalecym formom, barw brunatnofjoletow zarodników, przy obecnoci woni i prawie zawsze

podsad podobnie zabarwionych i zupenym brakiem zwapnie.

Spotykamy tu po raz pierwszy pojedyncze zarodnie zupenie nagie (padziorki, niektóre czuprynki,

mrzyk, kolconóg), podobnyme brakiem cianek odznaczaj si pojedyncze pierwiastki tutaj nale
cych zrosozarodni

Podsady prawie zawsze istniej, brak ich zupeny spotykamy tylko w kolconogu i w górnych war-

stwach zarodni smetosza i brefeldii, w tych ostatnich jednak zastpuj je w rodku zarodni stojce

szeregi punktów zbiegu. Dochodz one albo do samego wierzchoka (padziorek ciemny, padziorek

szerokosietny, czuprynka rzadka, czuprynka pokrewna, mrzyk), albo gin przed dosigniciem tego

(inne padziorki i czuprynki), albo dochodz tylko dopoowy wysokoci zarodni, zyskujc za to na gru-

boci to co trac na wysokoci (wszystkie byszczaki). Daj one pocztek woni albo z licznych miejsc

swój wysokoci (wikszo pojedynczych zarodni, zarodnie warstw rodkowych u brefeldii i smetosza),

albot rozszerzaj si na wierzchoku zarodni w tarczk, z której dopiero wychodzi woni (mrzyk).

W razach gdy podsady nie ma, woni zaczyna si od trzoneczka (kolconóg). Woni skada si

z wókien rozwidlajcych si na liczne wolne koce (kolconóg), albo z licznych cienkich wókien w je-

dnym kocu wolnych (mrzyk), albo z takiche wiotk sie tworzcych (rednie i górne warstwy, zaro-

dni u brefeldii). Dalej mog one rozwidla si regularnie, przybra pokrój rózgowaty (prawie wszystkie

byszczaki), albo tworzy sie przy podsadzi lun a ku cianom zarodni coraz gstsz (padziorki,

czuprynka gsta) ; w tym ostatnim razie tworz niekiedy sie przebiegajc równolegle do cianki

zarodni (padziorki), albo sie od podsady ju jednakowo gst (czuprynka Friesa, Persoona, gsta, by-

szczak strzpkosietny). W tym ostatnim razie przez wókna szczególniej powykrzywiane i kowate
moe mie pokrój woni strzpka (byszczak strzpkosietny i w mniejszym stopniu czuprynka Friesa).

Nareszcie ostatni typ tworz wonie czuprynki pokrewnj i smetosza zmiennego o wóknach grubych

wzbit sie poczonych, w wzach trójktnie zgrubiaych. Nie posiadaj wonie zarodni w dolnych

warstwach u brefeldii i smetosza. Wyjwszy zrosorodni wszystkie smtosze s trzoneczkowate, o trzo-

neczkach wprawdzie rónej dugoci, bo od t/8 (byszczak Fuckla) do 3 1/2 milimetrów (czuprynka

Friesa). S one albo pust rurk (padziorki, byszczak trway, czuprynka rzadka i pusta), albo wype-

nione ziarnist malery ustrojow (byszczak Fuckla, sieionóg), albo wóknami w sie polczonemi

niektóre byszczaki, czuprynki i mrzyk); wreszcie rurka ich moe przechodzi w wstkowate spa-

szczenia (brefeldia i smtosz). W wikszoci razów zarodnie s mniej wicej kuliste, rzadziej walcowate

a w zrosozarodniaehgraniastosiipowate. Wreszcie po raz tu pierwszy i ostatni w caej dziedzinie lu-

zowców spotykamy szczególne pcherzyki na granicy zarodni stojce, w stosunku do woni zostajce;

z tego wzgldu uwaane maj one analogie w niektórych makulcach.

Pojedyncze zarodnie fu nalecych luzowców rozwijaj si wszystkie w jeden i ten sam sposób

im tylko waciwy. Pierwoszcznie ich sa mleczno-biao lub ótawe i zawsze zmieniaj sw barw
w czasie formowania si zarodni na mniej wicej orzeehowo-purpurowa.

RZD PYLANKI (RETICULARIE.F).

Zroslozarodnie samotka (Reticuhria) jedynego przedstawiciela tego rzdu bywaj ksztatów niere-

gularnych, 8 milimetrów do 7 centymetrów w rednicy, wysoko za 3 milimetry do 4 centymetrów.

Posiadaj one tg ale kruch kor, o powierzchni juto umbrowo-brunatnj gadkiej lecz mej,
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juto srebrzysto byszczcej, garbatej, w wielu miejscach nieregularnie brodawkowatój, tojesl jakby

licznemi ótawenii krupkami pokryte. Z dna grubej leni podnosz sir w licznych miejscach drzwko-

wto rozgazione podsady, przechodzce w wierzchoku w nader gsi, zagmatwan, ale zwisl

woni, równie jak zarodniki i kora umbrowo zabarwion.

Przecicie poprzeczne przez kor umbrowo zabarwion przeprowadzone pokazuje, e skada si

ona z nader grubej warstwy jednorodnego drobnoziarnistego pierwoszcza, w pewnych odstpach po-

przedzielanego na komory bon biegnc z góry na dó w pionowym lub nieco ukonym kierunku.

W razie gdy powierzchnia kory ma poysk srebrzysty, widzimy w przeciciu jej poprzecznem, e na

normalnie zbudowanej korze, znajduje si prawic gruba warstwa licznych falowatych blonck, poczc-

nychniby w tkank. Z góry za patrzc widzimy, e nie jest ona wszdzie jednakowo gruba, ale two-

rzy sieciowato poczone masy. Owe óte za krupinki s zdbniam jcdnorodnm pierwosczcrn.

Ta warstwa wic jest reszt pierwoszcza niezuytego do budowy zrosozarodni, i dlatego nic' jesl

sta skadow czci kory.

Lenia ma podobn budow jak zewntrzna niestaa warstwa kory, z l rónic, e faszywe komory

jej niby tkanki nie wszystkie s puste, ale szczególniej górne czsto wypenione pierwoszczem podzie-

lonem na liczne kuliste czci, jednem sowem, s to nie rozwinite zarodniki zanikych i w leni
wronitych zarodni.

Podsady s cienkociennemi rurami przechodzcemi juto w wstkowate spaszczenia, ju w niere-

gularne, poszarpane, skrzydlate, bonkowate wyrostki. Przechodz one z wierzchoka w sie woni o

rurkach nader cienkociennych, szerokich, pustych, w wielu miejscach podziurawionych lub zamie-

niajcych si na wslkowate bonki, dlatego to jest ona tak zwisa.

Historya rozwoju samotka dotd naley tylko do phi deshleria, mimo to opierajc si na faktach

poznanych w brefeldii i smtoszu, moemy powiedzie, e s to zrosozarodnie zoone w tene

sam sposób z pojedynczych pierwiastków jak te dwie inne, dopiero co wymienione, zrosozarodnie.

Zarodnic dolnych warstw s mniejsze podsadowc, lecz bezwoniowe, rednich posiadaj i podsady

i woni a w górnych maj woni, lecz s bezpodsadowe. W kadym razie historya rozwoju jest tu

koniecznie potrzebn do objanienia budowy i skadu kory zrosozarodni.

RZD WAPNIAKI (CALCAREiE).

Szesnacie a rodzajów podzielonych na cztery pokrewiestwa skadaj rzd ten. Cienkowskia, bad-

hamia, wiotek (Trichamphora), wizak (Tilmadocha), maworek (Physarum), kubeczek (Graterium),

kielisznik (Scyphium), gadysz (Leocarpus), malowój (Crateriachea), makulec (Didymium), uskowiec

(Lcpidoderma), szaro (Chondrioderma) i aobnia (Diachea) s pojedynczemi zarodniami, za wykwit

(Fuligo) i pianka (Spumaria) nale do zrosozarodni.

Pokrewiestwo 1. — Cienkowskiacege.

Jedynym przedstawicielem tego pokrewiestwa jest cienkowskia yowata, zajmiemy si wiec prze-

dewszystkiem poznaniem jej budowy. Pomijajc nieregularne i zmienne ksztaty, zarodnic jej s
stale barwy kaszlanowatobrunatnej o powierzchni gadkiej. cianka jej jest tga, krucha, drobnowi-

AUT. IV. 7
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dzowe badania przekonywaj, e jest ona na wskro zwapniona. Jestto do gruba bona, wewntrz

której znajduj si nader liczne drobniutkie ziaineczka wglanu wapna, oprócz tego znajduj si podo-

bne, cho rzadko, po jej powierzchni rozrzucone. Po odwapnieniu bona ta ma od spodu zarodni

barw brunatno-ót, ku górze stajc si coraz ciesz, zocisto-ót. Zarodnia wypeniona jest mas
ciemno-fioletowych zarodników, wród których przy uyciu szka powikszajcego spostrzegamy

jakie bonki i cieniutkie óte wókienka. Blisze badania przekonywaj nas, e bonki te i wókienka

pozostaj w pewnym zwizku pomidzy sob i do cianki zarodni. Pod drobnowidzem widzimy bo-

wiem wókna rednio 3,25 m. m. szerokie, rozczajce si pod ktem prostym lub rozwartym.

Rozgazienia te albo cz si we wspóln sie, albo te kocz si wolno jako odnogi zakrzywione,

spiczasto zakoczone, od 90,23 do 33,5 m. m. dugie. Wókna te wychodz z rónych miejsc

cianek zarodni i w dalszym przebiegu oprócz sieciowatych rozgazie przechodz take w inne

utwory, t. j. w cienkie patki wydajce si by pocztkowo, bcnkami. Przy wikszej jednak uwadze

atwo sie przekona, e to s nadzwyczaj paskie worki. Worki te maj zarysy bardzo nieregularne, o

brzegach mocno poszarpanych, w wielu w miejscach podziurawione, tu si rozszerzaj, tam znów

zwajc przechodz w podobny znowu worek. Jednm sowem i worki s z sob zronite i nie tylko

przechodz w licznych miejscach w cienkie wókna, ale czsto zrastaj ze ciank zarodni. Bona tych

nader cienkich worków jest óto zabarwiona. Wewntrz nich spostrzegamy rozrzucone w znacznej

iloci mniejsze lub wiksze ziarnka wapna (10). Takie worki wypenione wapnem bez wzgldu na

ich ksztat, czy to pojedynczo spotykane czy te czce si z sob, bdziemy nazywa wapniaczkami

.

Historya rozwoju dotd nie zostaa jeszcze zbadan; na lem comy dotd powiedzieli poprzesta

musimy.

Pokrewiestwo 2. — Maworkowe (Physaraceae).

Z pomidzy licznych tu nalecych rodzajów wemiemy najprzód na uwag budow wizaka. Wszy-

stkie dotd znane wizaki s trzoneczkowate. Trzoneczek jest rurk, od dou szersz nasad na podo-

u stojc, a w górze przez ciank zarodni zamknit. Rurka wypenion jest ziarnist bezwapienn

matery ustrojow, barwy kasztanowato brunatnej ; cianka jej jest bon tg, mocno podunie po-

fadowan, w fadach mocno zgrubia. Dlatego fady te wystpuj nad powierzchni trzonka.

cianka ta zawsze jest bezbarwna, ale w caej swej miszoci a niekiedy i na powierzchni zwa-

pniona. Naturaln jest rzecz, e jeeli zwapnienie jest sabe, ciemno zabarwiona zawarto trzoneczka

przebija przez jego cian i wówczas wydaje si w rónych odcieniach brunatnawo-biaym. Jeeli

jednak zwapnienie jest nader silne, jeeli w miszoci bony trzonka le ziarna wapna w kilku war-

stwach i pokrywaj j jeszcze na powierzchni, to trzoneczek pomimo cicmnj. zawartoci, bdzie si

wydawa nieno-biaym. Jestto rzecz na pozór bardzo jasna i maoznaczca, w rzeczywistoci jednak

dla systematyki nader wana, dowodzi bowiem, e barwa trzonka nieno-biaa, lub z drugiej strony

prawie czarna nie upowania zupenie do tworzenia na tej podstawie rónych gatunków, jak to dawni

mykologowie czynili.

W wizaku zmiennym trzoneczki s czsto ywo zabarwione i w tym razie zawarto jest ciemna,

cianka bezbarwna a ywy barwnik trzonka trzyma si tylko ziarn wapna, po odwapnieniu wic trzo-

nek przybiera barw brunatn.

(10; Wszdzie w dalszym cigu zamiast o wglanie wapna bdziemy dla krótkoci mówi o wapnic.
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cianka zarodni jest bonk stale bezbarwna, w górze bardzo cieniutk, ku ua.sad/.ic Lrzoneczka

nieco grubsz.

Na zewntrznej jej stronic znajdujemy zwapnienia; juto pojedyncze ziarna wapna rozrzucone nie-

regularnie po jej powierzchni, ju pozbijane w malekie kupki.

W kupkach tych ziarna le w kilku warstwach na sobie, to te wypychaj na zewntrz cieniutk

ciank zarodni; ztd to pochodzi, e pod szkem powikszjcem powierzchnia zarodni wydaje si

by brodawkowata, te niby brodaweczki s wanie onemi kupkami ziarn wapna. W razach gdy po-

wierzchnia zarodni ywo jest zabarwiona (wizak zmienny), barwa ta trzyma si wycznie ziarn wa-

pna. Jeeli wapno zabarwione jest óto a zwapnienie mocne, to zarodnie wydaj si te ótemi,

jeeli jednak zwapnienie jest sabe, to przez ót ciank zarodni przebija ciemno-fioletowy kolor

zarodników, dajc w poczeniu barw mniej lub wicej wyranie zielonaw. Kolor zielony nie wy-

stpuje nigdzie w luzowcach, a jeeli go gdzie pozornie spotykamy, to pochodzi to zawsze z kombi-

nacyi barwy ótej zwapnienia z fioletow zarodników. e tak jest przekona si mona mechanicznie

nawet, po wyproszeniu bowiem zarodników znika powód zmiany i zarodnie okazuj si by, jak te

s w rzeczywistoci, sabo-óto zabarwione.

Go do woni to ta bierze pocztek z dna zarodni w koach wspórodkowych, których rodkiem

jest nasada trzonka. Rurki te o ciankach delikatnych, bezbarwnych, zwaj si ku górze. Do cianki

zarodni s one przyronite szerokiem ejkowatem rozszerzeniem; w dalszym przebiegu rozwidlaj

si pod bardzo ostrym ktem, a ramiona ztd powstae albo powtórnie si rozwidlaj, albo te cz
si z napotkanemi odnogami ssiednich rurek.

Ostatnie rozgazienia nader spiczaste, cieniutekie sabo tylko przyrastaj do górnej cianki zaro-

dni, to te po dojrzeniu z atwoci si od niej odrywaj. Oprócz tego rurki te w kilku miejscach

(3— 7) swego przebiegu rozdymaj si. Te rozdcia wypenione s wapnem, czyli innemi sowy tworz

wapniaezki. U wizaka zwisego s one malekie, o zarysach nieregularnych i zawieraj tylko po kil-

kanacie ziarn wapna. U innych wizakówza s ksztatów wyduonych, w obu kocach mniej wicej

wrzecionkowate. Wielko ich jednak jest do zmienna i dugo nieproporcjonalna do szerokoci,

jak to najlepiej wyka nastpujce pomiary dokonane na wapniaczkach wizaka krpego :

Przy dugoci 9,2 szeroko wynosia
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Z powodu takiej niestaoci w wymiarach waciwej wszystkim maworkowym, ani tu, ani w syste-

matyce nie bd podawa ich rozmiarów.

W razach gdy woni wydaje si by barwn (wizak zmienny) dokadniejsze poszukiwania ucz,
e tylko wapniaki s zabarwione i e barwnik trzyma si tutaj podobnie jak w kolorowych ciankach
zarodni ziarn wapna.

Najprostszym ze wszystkich maworkowatych jest bez zaprzeczenia wiotek, woni jego skada si
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z szerokich w caym przebiegu, równowzkich rui', wypenionych tylko powietrzem i prawie zupenie

pojedynczych. Wókna te przebiegaj z dou do góry nie rozwidlajc si wcale, tylko niekiedy wrod-
kowej czci czsie pomidzy sob, równie zbudowanemu poprzecznemi rurkami. Zreszt budowa
trzonka i bony zarodni s takie same jak u wizaka, nie bdziemy wic tych szczegóów powtarza,
zwrócimy tylko jeszcze uwag, e w rodzaju tym w ogóle zwapnienie jest nader sabe.

Najbogatszy w gatunki rodzaj maworka ma woni nieco podobn do wizaka. Skada si ona tutaj

z licznych rurek poczonych w sie do gst i nieregularn, ostatniemi koczynami jednostajnie do

wszystkich stron cianki zarodni przyrosych i rozszerzajcych si w wapniaczki w punktach zbiegu.

Podobn zupenie woni w gównych zarysach posiadaj take malowój, kubeczek, gadysz i wy-

kwit. Rozmaito woni tych wszystkich rodzajów polega na tern, e albo tylko bardzo rzadko

które punkta zbiegu s rozdte i zamienione w wapniaczki, tak np. w malowoju, albo le niektóre

z wyd s puste a tylko cze ich tworzy wapniaczki, tak w gadyszu, albo te wreszcie sam ksztat

wapniaczków bywa róny. Ju powyej wspomnielimy, e wymiary wapniaków w jednej i tej samej

zarodni bywaj stosunkowo równie jak w ogóle ich wielko, zmienne.

Pomimo to ogólny ich pokrój przedstawia kilka typów. Tak np. w maworku smoku wapniaczki maj
ksztat wrzecionkowaty, w kilku innych np. w nerkowatym, niadym, dwubonku i t. d. zaokrglony.

Zazwyczaj wapniaczki maj ksztat bry wieloktych, z kadego kta takiej bryki wychodzi rurka wo-
ni, biegnca do nastpnego wapniaczka, lecz i w tym ostatnim typie daj sie jeszcze odróni pewne

lekkie odcienia, tak np. w maworku afrykaskim bryki tes ograniczone ktami mnió] wicej prostymi

a czce je rurki s 'Stosunkowo dugie, w maworku pezajcym zdarzaj si niekiedy, a w gadyszu

wystpuj typowo wapniaczki rozgazione; wreszcie,wmaworku pospolitym i w wykwicie wapniaczki

s nadzwyczaj zmiennej wielkoci, a sie czcych je rurek bardzo nieregularna. cianki woni
zawsze bezbarwne; jeeli wapniaki s barwne, to barwa ich zwizana jest tylko ziarnami wapna,

w jednym tylko wypadku, t. j. w maworku dziwnym, s one i to tylko w miejscach zrastania si ze

cian zarodni tioletowo zafarbowane.

Wapniaczki s wypenione nader drobnemi ziarnami wapna, tylko w niektórych kubeczkach znaj-

duj si oprócz tego okrgawc, zbite masy krysztaków.

Podsada nie wystpuje zupenie w gadyszu, wykwicie i wikszoci gatunków maworka. W ku-

beczku, malowoju i maworku skupionym zastpiona jest nadzwyczaj silnie rozwinitym, mniej wicej

walcowatym, rodkowym wapniaczkiem. W maworku za sztywnym i Schumachera, trzonek wdraa

w doln cz zarodni i tworzy tam malek podsad. Opuszczajc teraz z uwagi wykwit, o którego

budowie mówilimy ju do obszernie pod zrosozarodniami, pomówimy jeszcze o budowie cianki

w rozbieranych dotd rodzajach. W malowoju i wikszoci maworków bywa ona pojedyncz, zwa-

pnion na wewntrznej stronie grupami drobniutkich ziarenek, tworzcych tym sposobem male-

kie wypukoci na zewntrz. Inne maworki, gadysz i kubeczek maj wicej skomplikowan ciank.

W maworku dziwnym bona wewntrzna jest nader tga, fioletowo zabarwiona, otacza ona ze wszech

stron mas zarodników i woni; na niej ley nader delikatna, zupenie bezbarwna bonka przechodzca

w dole zarodni w trzoneczek, a zwapnienia grupami drobnych ziarn znajduj si pomidzy temi

dwoma bonami.W maworkachza : pogitym, szaroniu, skupionym i popltanym, stosunek jest prze-

ciwny, bonka wewntrzna cianki jest nader delikatn, juto w dwóch pierwszych bezbarwna, julo

wreszcie zafarbowana, zewntrzna za bardzo gruba, krucha, bo nader silnie zwapniona. Podobn

ciank ma i gadysz z t rónic, e zewntrzna gruba, mocno zwapniona cianka ma na zewntrz

jeszcze warstw do tg, zbit, barwn i bezwapienn.
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Kubeczek zachowuje si pod tym wzgldem bardzo rozmaicie, zawsze: daj sic tu co najmniej,

odróni dwie bony : wewntrzna otaczajca mas zarodników i woni i zewntrzna przechodzca

w trzonek. W podrodzaju którymy chropawcem nazwali, zewntrzna bona jest tak cienka, e silne

zwapnienia znajdujce si midzy dwoma bonami, bdc niejednakowo grube, wypychaj ja w niektó-

rych miejscach wicej na zewntrz i ztd powierzchnia ich jest chropowat. W drugim za podro-

dzaju ysaka pomidzy dwoma bonami, które obie s cienkie, zafarbowane i bezbarwne, znaduje si

jeszcze jedna nader gruba warstwa okalajca te ze wszech stron wewntrzn bon. Ta nader gruba

warstwa skada si przewanie z ustrojowej materyi; w wielu jej miejscach przebiegaj prostopadle

od jednego koca do drugiego malekie kanaliki, niekiedy dochodzce tylko do poowy jej mi-
szoci i te s dopiero wypenione nader drobnemi ziarneczkami wapna. Jestto najbardziej zoony
sposób zwapnienia bony z jakim si w dziedzinie luzowców spotykamy, a zarazem i jedyny

wypadek, e cianka zarodni skada si z trzech bon. O sposobie otwierania si zarodni w tych

rodzajach nic nie powiemy, bo o lem mówilimy w ogólnem ksztatownictwie, wspomnimy tylko,

e wikszo ich pka nieregularnie; maworki : pogity i wyduony szpar podun wierzchokowa,

a wikszo kubeczków symetrycznie zbudowanem iodpadajcem wieczkiem.

Tym sposobem z maworkowatych pozostaj nam jeszcze dwa rodzaje, to jest badhamia i kielisznik,

z którymi si zaatwimy w krótkich sowach. W obu tych rodzajach woni tworzy sie rurek wype-

nionych w caym przebiegu w zupenoci ziarnami wapna. cianka zarodni jest stale pojedyncza, mniej

wicej zwapniona. Podsada czsto wystpuje pod postaci rodkowego, wielkiego, walcowatego wa-

pniaczka, tylko w kieliszniku wspaniaym jest utworzon przez bezporednie przeduenie trzonka

wewntrz zarodni. Zreszt w kilku gatunkach badhamii podobnie jak w maworku smoku, zdarzaj si

wizkowate trzoneczki, podstawami zupenie ze sob i z podoem zrose, w dalszym przebiegu tylko

spojone lak, e po kilkagodzinnem leeniu w wodzie daj si odsiebie oddzieli bez adnego uszko-

dzenia. '

Pokrewiestwo 3. — Makulcowe (Didymiaceee).

Liczne gatunki szaronki (Ghondrioderma), makulca (Didymium) i kilka uskowców (Lepidoderma),

tworz to pokrewiestwo. Wspóln ich cech jest woni skadajca si z cienkich rurek lub wókien
nierozdlych i nietworcych nigdy wapniaczków w przeciwstawiestwie do maworkowych.

Wókna woni s zazwyczaj zupenie jednolite, cienkie od 0,4 do 2,5 m. m., w tym ostatnim razie

daj si ju wewntrz wókna spostrzega wewntrzny woskowato-cienki walec, zamieniajcy je

tym sposobem w rurk o nader grubych cianach. Taka budowa naley jednak ju do wyjtkowych;

natrafiamy j np. w makulcu pospolitym (Didymium iarinaceum) lub szaroniu rzadkim (Ghondrio-

derma calcareum). Woni bywa ju zupenie bezbarwna, juto fioletowo zabarwiona, niekiedy

prawie czarno-fioletowa, stosownie do gatunku, i w jego granicach, stosunek ten do stale si zacho-

wuje. Na zewntrz wókna te rzadko bywaj gadkie, czsto tu i ówdzie daj si na nich spostrzega

malekie, centkowate zgrubienia, nieregularnie jednak wystpujce. Dla niektórych za gatunków

zgrubienia sj cech bardzo charakterystyczna, tak np. w makulcu garbatym maj one ksztat wrze-

cionka do czterech razy szersz3go od wókna. W wielu gatunkach takie wrzecionkowate zgrubienia

zmieniaj si z punktowaterni ale zupenie niestale. W szaroniu gwiazdoszu zgrubienia wókien maj
ksztat zupeniekulisty, a kulki te dwa do trzech razy od nitki szersze, przyczepione s do niej z jednego

boku. W makulcu wtpliwym zgrubienia maj ksztat cierni lub roków, s tylko zrzadka porozrzu-

cane po powierzchni, zgrubienia te w szaroniu pile wystpuj w bardzo znacznej iloci.
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Woni makulcowych nic jest podstaw podziau tego pokrewiestwa na rodzaje, bez wzgldu na

nie, wókna jej mog by juto pojedyncze, lub te w sie poczone.

Pod tym wzgldem spotykamy bardzo wielk rozmaito. Pojedyncze zupenie wókna rzadko tylko

wystpuj, najcharakterystyczni ej w makulcu moteczku. Biorc pocztek z dolnej czci zarodni na-

der cienkim pocztkiem, w dalszym przebiegu znacznie grubiej i znowu dochodzc do górnej ciany

zarodni zwaj si znacznie. Do czsto wókna s pojedyncze, ale tu i ówdzie rozwidlaj si, a szcze-

gólniej w przechodzeniu w cian zarodni rozdzielaj si na kilka odnóg.

Najwicej rozwinitym typem pod tym wzgldem jest szaro Alexandrowicza. Wókna jego wo-

ni s najzupeniej pojedyncze, ale przed dojciem do cian zarodni rozwidlaj si czsto i gsto, a

pojedyncze odnogi tych rozgazie cz si z podobnemi ssiednich wókien, i tym sposobem w gó-

rze i w dole istnieje gsta sie cieniutekich wókienek, a wewntrz zarodni przebiegaj tylko poje-

dyncze nitki. Bardzo czsto wókna, przebiegajc od dou ku górze, rozwidlaj si kilkakrotnie, mó-

wimy wtedy o woni wizkowatej. Za przejcie od poprzedniego do tego typu moe suy np. szaro

nieny, w którym wikszo wókien jest pojedynczych, niektóre jednak rozwidlaj si. Bozwidlanie

si moe by rozmaite, W szaroniu Stahla rozwidlanie zaczyna si w jednej czci wysokoci wókna,

liczc od dou do góry i nastpnie wystpuje coraz gcij proporcyonalnie do wysokoci. U makulca

Fuckla wókna doszedszy do pewnej wysokoci rozdzielaj si od razu na kilkanacie odnóg, które ju

nastpnie zrzadka tylko jeszcze si dziel.

Ilo odnóg na jakie wókno si dzieli, nie jest nigdy staa, niekiedy jednak mona oznaczy dla pe-

wnego gatunku maximum tego, które np. dla szaronia Stahla jest cztery, dla szaronia gwiazdosza

dochodzi siedmiu. Wreszcie wókna mog si czy w sieci, juto przez to e pojedynczo pocztek

biorce wókna w dalszym przebiegu cz si, mniej wicej prostokatnemi odnogami. Zreszt,

wspomnie jeszcze musimy, e wonie posiadajce barw fioletow maj koce wókien, którymi

si zrastaj ze ciank zarodni zwykle bezbarwn. Nader szczególn i temu tylko gatunkowi waciw
posiada makulec spaszczony. Wókna jego s poczone w gst sie, nieprzedstawiajc zreszt nie

szczególnie zasugujcego na uwag ; s one grube od 8 do 14 m. m., w pewnych jednak miejscach

s one przyczepione do pcherzyków od 28 do 50 m. m. wielkich, o bonie grubej, tgiej, bruna-

tnej, nieprzezroczystej, na zewntrz delikatnie lecz gsto brodaweczkowatej. Pcherzyki te widzia

ju lup Fries, lecz dopiro de Bary opisa je dokadniej i poda, e zawieraj matery pierwoszczo-

watej natury zabarwion na óto i dlatego nazwa je pcherzykami barwnymi (Farbstoifblasen).

Oprócz jednak barwnika daj si w nich widzie jeszcze i wonie zakryte przez matery. ustrojow

pewne rozgazienia wókien, od 1,8 do 3,3 m. m. szerokie, przy dokadniejszem badaniu najwidocz-

niej w bezporednim zwizku z woni pozostajce. Itzecz si ma jak nastpuje:

Pojedyncze wókno woni spotkawszy na swej drodze pcherzyk barwny przebija jego ciank, i

wkroczywszy tym sposobem do jego wntrza znacznie tu grubieje, dalej albo przebiega wprost do

przeciwlegej cianki i tu wychodzc na zewntrz, w tym samym znów stosunku cieczeje, albo te,

co najczciej si trafia, rozgazia si. licznie wewntrz pcherzyka barwnego.

Niektóre z tych rozgazie dochodz do cian pcherzyka nie wychodzc zupenie na zewntrz,

inne zachowuj si przeciwnie. Rzadko tylko daj si spostrzega pcherzyki nie posiadajce zupenie

lub te posiadajce jedno tylko zgrubiae wókno w swin wntrzu, zazwyczaj dwa do czterech

wókien wdraaj do pcherzyka i kade z nich rozgazia si naj rozmaiciej. Wszystko comy dotych

czas o woni powiedzieli odnosi si tylko do badanej pod drobnowidzem, wspomnimy wic jeszcze

e w suchym stanie wókna woni nie s wyprostowane, ale bardzo czsto, w najwikszej bowiem
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liczbie razów przebiegaj wykowato, zwilone wyprostowywuj si, pomagajc tym sposobem

z pewnoci do rozrzucenia zarodników.

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia budowy cianki zarodni, a tymczasem do zapoznania si z rodza-

jami skadajcymi pokrewiestwo makulcowych. Bez wzgldu na ilo bon skadajcych cian zaro-

dników, zwaajc tylko na sposób zwapnienia zewntrznej, otrzymujemy trzy typy : w pierwszym

zwapnienie istnieje w postaci krysztaów wapna, w drugim skada si z drobnych ziarn tego, w trze-

cim wreszcie z bryek znacznej wielkoci o podstawie organicznej, zwapnionych na wskro.

Rozpatrzymy teraz po szczególe budow cianki u kadego z tych typów. Rodzaj makulca ma
ciank zazwyczaj pojedyncza, w dwóch tylko wypadkach podwójn. Zewntrzna pokryta jest mniej

wicej licznymi krysztakami wapna. W formach o cianie jednobonnej bywa ona juto jednociga,

juto po dojrzeniu rozpada si na znaczn liczb usek. Kada taka uska jest w rodku najgrubsza, a

ku brzegom staje si coraz ciesz, wreszcie tak cienk, e wanie w skutek parcia przez mas zarodni-

ków, wypeniajcych zarodni, cianka jej rozpada si w tych najcieszych miejscach na pojedyncze

uski. Pod tym wzgldem typowo zachowuje si makulec uskowiec, chocia i winnych, np. w makul-

cach : pospolitym, Fuckla, rozpierzchym nie rzadko si to trafia. cianka bywa juto bezbarwnju te

zabarwion na fioletowo, nigdy jednak jednostajnie, w tych bowiem razach spostrzegamy tylko fiole-

towe plamy, mniej lub wicej nieregularnie okrgawe, poprzedzielane zupenie bezbarwnemi yami;
rodek plamy jest najsilniej zabarwiony, i barwa zmniejsza swoje natenie ku brzegom, a wreszcie

ginie zupenie w granicznych bezkolorowych yach. Dowiadczenie uczy, e wanie w tych bezbar-

wnych miejscach bona tworzca ciank zarodni rozdziela si na pojedyncze uski. Czyli e plamy te

s tak samo wypuke w miejscach najwikszego natenia, jakemy to ju powyej wspomnieli. Tak

si zachowuj makulce : garbaty, pospolity, makówka, typowo ; w innych zdarza si to tylko nie-

kiedy.

Krysztay pokrywaj tak bonk mniej lub wicej gsto, zaley to raz od siy zwapnienia w danym
razie, a powtóre daj si tu take spostrzega gatunkowe rónice. W makulcu garbatym ilo kryszta-

ów na ciance zarodni jest stosunkowo nieznaczna i dlatego te ma on zwykle barw ciemno-szaraw,

podobnie w makulcu czogaczku; w innych krysztay s do gsto rozrzucone, szczególniej gsto np.

w makulcu makówce. Krysztay trzymaj si mniej lub wicej silnie bony, jeeli s w znaczej iloci,

to niektóre z nich daj si znie pdzelkiem ze cianki zarodni, zwykle jednak trudno je od niej od-

dzieli mechanicznymi rodkami. Wyobramy sobie teraz, e krysztay wystpuj na powierzchni

pewnej zarodni w nader wielkiej iloci, dalej e s sabo spojone ze ciank, a zato midzy sob do
silnie drobin materyi ustrojowej, a bdziemy mieli typ dwubonnych makulców, t. j. wczesnego i

wtpliwego. W tych razach krysztay wystpuj w tak znacznej nieraz iloci, e nie mogc si pomie-

ci na powierzchni zarodni, wznosz si w postaci garbów, lub rónie popltanych listewek, natu-

ralnie wiec przy najlejszem poruszeniu odpadaj z wszelk atwoci od cianki zarodni nieregular-

nemi patami. Powstaa wewntrzna cianka moe by albo delikatna, bezbarwna, albo te tesza i

lekkim odcieniem brunatnawym zabarwiona.

Ksztat krysztaów pokrywajcych ciank zarodni bywa take rozmaity, w szczegóy wdawa si nie

bdziemy, wspomnimy tylko, e s one zawsze gwiazdkowato-skupione. W makulcu pospolitym ro-

dek takiej gwiazdy silnie jest rozwinity, a promienie jej krótkie ale grube, przeciwnie w makulcu

makówce, gdzie z prawie nierozwinitego rodka rozchodz si na wszystkie strony dugie, trójcienne

igy ; inny wreszcie typ przedstawia makulec zlewajcy, gdzie igowato-drobne krysztay zebrane s
w dwa czteroeienno-supowe pczki, krzyujce si z sob pod ktem prostym.
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O trzonku i podsadzie makulca pomówimy w koca, a przejdmy do zapoznania si ze ciank

szaronia, który przedstawia wielka rozmaito pod tym wzgldem. Bywa ona julo podwójna, ju le

pojedyncza, a w tym ostatnim razie, na zewntrz lub le na wewntrz zwapniona. Zwapnienie istnieje

zawsze pod postaci drobnych nieksztatnych ziarn wapna. W najprostszym wypadku, jaki spotykamy

n szaronia Aleksandrowicza i szaronia sieciowatego caa bona pojedyncza, stanowica ciank zarodni

pokryta jest na zewntrz zupenie jednostajnie drobnemi ziarnami wapna. Winnych gatunkach zwa-

pnienie to jest daleko silniejsze tak, e skorupiaste skupienia ziarn odpadaj nastpnie od cianki nicre-

gularnemi patami. Taksie rzecz manp. w szaroniu nienym i w kilku innych, z t tylko rónic, e
gdy w tym gatunku odpadnity pat wapna po dziaaniu kwasem nie pozostawia adnego ladu inate-

ryi ustrojowej, w innych wypadkach takie lady znajdowa si. daj.

Dla niektórych gatunków znajdowanie si lub brak zupeny materyi ustrojowej po odwapnieniu

opadajcj warstwy wapna, jest rzecz sta. S jednak szaronie (np. szaro wieloksztatny), które

pod tym wzgldem rónie si zachowuj. e jednak bez wzgldu na pozostawanie ladów materyi

ustrojowej po odwapnieniu odpadajcych patów wapna, nie mona je uwaa za drug zewntrzn

cian, dowodz najlepiej wypadki, w których zwapnienie (w skutek anormalnego rozwoju) znika zu-

penie, a pomimo to inne cechy gatunkowe s zachowane. Dlatego to wszystkie szaronie posiadajce

tak budow, t. j. zwapnienie ziarnami, juto zrzadka rozrzuconemi, juto zbitemi w paty odpada-

jce, bez wzgldu, czy pozostawiaj czy te nie pozostawiaj po odwapnieniu ladów materyi ustrojo-

wej, uwaamy za posiadajce pojedyncz ciank zarodni i umieszczamy je w podrodzaju jednobonkiem

(monoderma) nazwanym. W drugim rodzaju szaronia nazwanym dwubonkiem (diderma), znajdujemy

ciank zarodni skadajc si z dwóch bon, z tych wewntrzna dotyka i okrywa ze wszech stron

mas zarodników i woni i oddzielona jest od zewntrznej znaczn pust przestrzeni. Przejcie od

poprzedniego do tego podrodzaju stanowi szaro pospolity, jego zarodnie bywaj juto pókulisle^ ju
te rnocno-spaszczone; w pierwszym wypadku czsto si zdarza, e wewntrzna bona zrasta si

w wierzchoku, lub nawet na do znacznej przestrzeni dalej ku doowi z zewntrzn, w drugim obie

s jak w innych typowych formach zupenie wolno oddzielone pust przestrzeni. Podobnie zacho-

wuje si i szaro rzadki. Inne zreszt s typowo zbudowane, a caa rónica w budowie polega na tern

e w jednych wewntrzna cianka zwapniona jest na zewntrz, u innych za na wewntrz. Zwapnienie

to istnieje zawsze pod postaci grubej warstwy materyi ustrojowej, przeniknionej mas drobnych

ziarn wapna. W skutek tego zewntrzna cianka u dwubonków jest nader zawsze kruch. Zanotuje

tu jeszcze jeden szczegó, e u szaronia pospolitego na zewntrznej bonie oprócz masy drobnych

ziarn, znajduj si na samym spodzie do bony przyrose, zrzadka rozrzucone, krysztaki wapna. Trzeci

podrodzaj szaronia stanowi gwiazdosz oprócz szczególnego sposobu otwierania si zarodni take i bu-

dowa ich cianki jest bardzo charakterystyczna.

Posiadaj one bowiem tylko jedn bon, jak w jednobonku, ale ta nie przystaje jak tu bezpore-

dnio do masy zarodników, ale jest od teje oddzielon zupenie pust przestrzeni, podobnie jak

w dwubonku. Jednem sowem jestto budowa dwubonka, w której wewntrzna bona zagina. Rze-

czywiste lady takiego pochodzenia napotykamy u szaronia gwiazdosza i szaronia podobnego. cianka

zewntrzna odstaje tu take od wewntrznej masy zarodników, ta ostatnia jednake nie jest zupenie

nag, w cisem znaczeniu tego wyrazu, powierzchni jej bowiem pokrywaj ze wszech stron ktowato

do siebie przystajce, zupenie spaszczone zarodniki, nie posiadajce ju adnej zawartoci.

Podobny stosunek spotykamy u luzowców raz tylko, a mianowicie w zupenie nagich zarodniach

mrzyka, o czem ju powyej bya mowa. Co do zewntrznej cianki gwiazdosza, to ta przedstawia dla

wszystkich gatunków wspóln cech, jest ona dwuwarstwowa. Warstwa zewntrzna jest stale barwna
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bezwapienna, wewntrzna bezbarwna, mniej lub wicej zwapniona. Wszaroniu Stahla zwapnienie jest

bardzo sabe i wystpuje pod postaci drobnych, rzadko rozrzuconych ziarn wapna (zawsze jednak na

wewntrznej stronie). W innych warstwa zwapnienia jest daleko silniej rozwinita jak zewntrzna,

barwna i bezwapienna. Ma ona podstaw ustrojow, w której zazwyczaj ziarna wapna s zoone, tylko

wszaroniuOErstedta napotykamy zamiast nich jeszcze i wiksze bryki (ale zawsze nieforemne) wapna,

które nawet wpadaj goemu oku, jako byszczce wypuklinki. Opuszczajc teraz zwapnienie, po-

wiemy jeszcze, e w dwubonku obie cianki zarodni zrastaj si u spodu przechodzc w doln cz
zwykle posiadajc podsad ; u szaronia gwiazdosza i szaronia podobnego bona dolna, w miejscu gdzie

przechodzi w trzonek, nie jest zupenie zwapniona i dlatego na zewntrz wyglda ciemniej.. Zreszt

bony tworzce ciany w szaroniusalbo bezbarwne, albo najwicej od dou brunatno zabarwione, ku

górze barwa przyjmuje coraz mniejsze natenie, ginc zupenie na wierzchoku zarodni. Czsto jednak

bywa w caej przestrzeni barwna; u szaronia Stahla na janiejszym tle daj si widzie nieregularnie

uksztatowane ciemniejsze plamy.

uskowiec posiada pojedyncz bon za ciank zarodni.

Bona ta w uskowcu tygrysowatym pokryta jest uskami wyskakujcemi na zewntrz bony. uski te

niedajce si mechanicznie oddzieli od bony, maj za podstaw matery ustrojow zwapnion dro-

bnemi ziarnami. Podobnie si dzieje u uskowca Carestiego. W uskowcu za Chailleta bona tworzca

ciank zarodni jest w licznych miejscach soczewkowato rozdwojona i w tak utworzonych jamkach le
dopiero bryki zwapnione.

Co do podsad i trzoneczków, w ogóle u makulcowych natrafiamy take na wielk rozmaito.

W najprostszym wypadku zarodnie s zupenie i stale siedzce, lub wicej szerok nasad przyrose

do podoa i nie posiadaj zupenie podsady, taki stosunek znajdziemy np. u makulca wtpliwego,

szaronia sieciowatego, kruchego, u uskowca Carestiego. Podobnie si rzecz ma i u makulca czoga-

czka, tutaj jednake spostrzegamy na wewntrznj stronie dolnej czci cianki zarodni, take jak i

tam przyrosej do podoa, liczne drobne ziarna lub bryki wapna, zupenie nieregularnie rozmie-

szczone. Bardzo jednak czsto spostrzegamy w formach siedzcych podsad. W najprostszym wy-

padku jest ona tylko zgrubieniem dolnej cianki zarodni. Zgrubienie to wystpuje pod postaci so-

czewkowatej lub pókulistój wyniosoci, skada si z materyi ustrojowej, zwapnionej maemi brykami

wapna i dlatego po odwapnieniu przedstawia gbczast budow. Tylko u szaronia niepewnego znaj-

dujemy prócz tego w podsadzi liczne i due krysztaki wapna.

Zazwyczaj ksztat podsady pozostaje w cisym zwizku z cech gatunkow, tak np. u szaronia

nienego, zdronego, skorupiastego lub niepewnego. W innych jednak rzecz si ma inaczej; tak np.

u szaronia spaszczonego podsada albo wcale nie wystpuje, albo tylko pod postaci paskiego

wzgóreczka. U szaronia mylnego podsada albo zajmuje ca doln cz zarodni, i wówczas jest

. mao wypuka, albo te wystpuje tylko w rodku i przyjmuje form jajowal. Najniestalszym jednak

ze wszystkich makulcowatych pod tym wzgldem jest szaro wieloksztatny; zdarzaj si tu zarodnie

juto zupenie bezpodsadowe, juto o podsadzie niewyranj dolnej i paskiej, to znów rodkowej

i pókulistej, dalej o rodkowej, jajowatej, bardzo cienkim tylko kocem do dolnej ciany zarodni

przyrosym; a nareszcie natrafi czsto mona na takie, w których podsada wystpuje pod postaci

pcherzyka cienkociennego, wypenionego drobnemi ziarnami wapna, o ksztatach nieregularnych,

i zawieszonego w samym rodku zarodni, niestykajcego si zupenie z podstaw zarodni.

Na tem zakoczymy uwagi o formach siedzcych, a przejdziemy teraz do trzoneczkowatych. Naj-

prostszy wypadek widzie mona u makulca moteczka ; trzoneczek jego bdcy rurk w ciance

ART. IV. 8
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barwnej, ciemno-brunatnej, bezwapicnnej, wypenionej ziarnist matery pierwoszczowatego pocho-

dzenia, dochodzc do zarodni jest od niej oddzielony gadk i jednocig bonk. Tym sposobem

caa zarodnia jest tu podzielon na dwie komory : górn zajmuje waciwa zarodnia wypeniona zaro-

dnikami i woni, doln trzonek wypeniony bezwapienn istot. Czciej jednak si zdarza, e trzo-

nek doszedszy do wierzchoka wdraa do wntrza zarodni i nabrzmiewa w rozmaity sposób; takie

nabrzmienie wierzchokowe trzonka ukryte wewntrz zarodni, bez wzgldu na to, e stanowi razem

z trzonkiem jedn tylko komor, nazywamy take podsad.

W najwikszej liczbie razów rozszerzenie to ma ksztat kulisty, tak np. u makulców : uskowatego

i Fuckla, u szaroniów : gwiazdosza i podobnego, u uskowca tygrysowego. U szaronia zmiennego

jednak podsada, bdca tu take przedueniem trzonka, miewa ksztat rozmaity, albo trzoncczek

doszedszy do wntrza zarodni rozszerza si tu krkowato, albo przyjmuje w przeciciu podunem
ksztat moteczkowaty, albo wreszcie brzegi tego tarczkowatego rozszerzenia zawijaj si ku doowi.

cianka zarodni przystaje zupenie gadko, w ych razach do tej tak zwanej podsady, tylko umakulca

Fuckla bona zarodni odstaje w pewnych miejscach od podsady i z tych wyniesie bior pocztek

wizkowate pczki woni. Trzonki w tym razie s wypenione matery ustrojow mocno zwapnion,

przedstawiajc po odwapnieniu gbczast niby tkank. cianka trzonka bywa podunie pofado-

wan; fady te raz wystpuj tylko pod postaci brózd, innym razem s lak mocno rozwinite, e
nadaj trzonkowi skrzydlat posta; ten ostatni wypadek przytrafia si najczciej w makulcu usko-

walym. Sama cianka trzonka bywa juto bezbarwna, ju te mniej lub wicej silnie zabarwiona. Im

cianka jest ciesza (jeeli jest barwn), tem te trzonek ma janiejsz barw. Niekiedy bywa ona i na

zewntrz i w swój treci nawet zwapnion. Uderzajcy przykad lego natrafiamy w makulcu zmien-

nym, gdzie cianka trzonka przenikniona jest do wielkien ziarnami, po odwapnieniu wic
miejsca przedtm zwapnione przedstawiaj wgbienia, midzy klóremi wystpuj niezwapnione,

pod postaci nieregularnej, lecz gstej sieci zgrubieli. Oprócz lego, w tym samym gatunku zdarza

si niekiedy, e trzonek w samej podstawie jest mocno zwapniony na zewntrz i to tak silnie,

e ziarna wapna bez ladu materyi ustrojowej ukadaj si tu w krkowy, silnie byszczcy,

kredowo-biay wzgórek. Wreszcie w trzech wypadkach zdarza si u makulcowych, e ta na-

brzmiaa cze trzonka, wchodzca do wntrza zarodni, oddziela si od rurki trzonka wa-
ciw bon i wystpuje jako ju samodzielna podsada. Zdarza si lo u szaronia Michelego,

u makulców pospolitego i makówki. W tych wic wypadkach cao zarodni podzielona jest na trzy

komory : dolna stanowi rurk trzonka, na niej opara jest komora podsady pokryta ze wszech stron

trzeci zawierajc zarodniki i woni. W szaroniu Michelego trzoneczek jest rurk wypenion dro-

bnemi ziarnami wapna, ma ksztat walcowaty, ku wierzchokowi jednak zwa si nieco, cianki jego

s nader mocno pofadowane. Doszedszy do wierzchoka, fady trzonka rozchodz si na doln pask
cz zarodni i rozszerzaj si tu licznemi rozgazieniami w sie wydatnych wypukoci, Koniora

majca ksztat paskiej soczewki wypeniona jest drobnen ziarnami wapna. Makulec pospolity i ma-

kulec makówka maj w gównych zarysach tak budow. Pomijajc szczegóy budowy trzonka, które

poznalimy w makulcu i moteczku, wspomn tylko, e podsada jest tu pcherzykiem podzielonym przez

rozgazienia swej cianki na liczne faszywe komory. Te s wypenione w makulcu pospolitym bry-

kami, w makulcu za i makówce krysztakami wapna.

^' uskowcu lygrysowym cay trzonek wraz z podsad podzielony jest take na mnóstwo faszy-

wych komór, w tych jednak znajdujemy tu tak zwane sferokrysztay wapna. S to igowate krysztay

równej dugoci, zbite razem w kul, w której przebiegaj jako jej promienie. Naley mi wreszcie

wspomnie jeszcze o szczególnej budowie w makulcu garbatym; zdarza on si równie w odmianie

trzoneczkowatej jak te i siedzcej, posiada zawsze podsad najzupeniej takiej samej natury jak ma-
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kule pospolity. Na tej jednak podsadzie umieszczone s« liczne zarodnie stykajce si swemi cianami

tak jak zarodnie zlepniczka; s one jak u wszystkich makulców, pokryte krysztakami wapna, a e
przytem s do nizkie, na pierwszy wic rzut. oka wydaj si by pojedynczymi zarodnikami; do-

piero podune przecicie przekonywa nas o prawdziwym stosunku tu zachodzcym, którymy

dopiero co podali.

Pokrewiestwo 4. — Piankowe (Spumariacese).

W pokrewiestwie tern spotykamy tylko dwa rodzaje : aobnia (Diachea) tworzy pojedyncze zaro-

dnie, a pianka (Spumaria) naley do zrosozarodni. Dopiero w ostatnich czasach zbada history ich

rozwoju Alexandrowicz, wszystko wiec co o tern powiemy zaczerpniemy z jego spostrzee. Pier-

woszcznie aobni barwy mlecznej yj pomidzy zbutwiaymi limi, w chwili owocowania wyst-

puj na ich powierzchni, i pezajc po rolinkach, które napotkaj, dostaj si na ich licie. Stosownie

do tego czy rolina, na któr si pierwoszcznia aobni dostaa, jest jedno lub dwulicienn, jej pokrój

bdzie zupenie róny. Na liciach dwuliciennych posiadajcych wyran i rozgazion nerwacy,

pierwoszcznie postpuj wzdu tych nerwów, i maj tym sposobem posta silnie rozgazionej sieci,

tymczasem na liciach traw lub te im podobnych ustrojów tworz one spaszczone placuszki. Goem

okiem badane pierwoszcznie rozwijaj si w ten sposób, e w pewnych ich miejscach tworz si

malekie wypuklinki, do których cigle dopywa pierwoszcze, dopóki nic dosign wielkoci i kszta-

tów waciwych aobni. Poniewa jednak pierwoszcznie ich zawieraj znaczn iloó wapna, przeto

zbyteczna tego ilo pozostaje na podou, znaczc miejsca w których przebiegay jego rozgazienia.

We wntrzu za zarodni przebieg rozwoju jest nastpujcy : u spodu brodaweczki wypenionej

pierwiastkowe jednorodnem pierwoszczem zaczynaj si tworzy liczne wodniczki, tworzc wkrótce

w tern miejscu piankowat mas. Ilo ich zwiksza si z kad chwil, a wreszcie caa dolna cz
brodaweczki zostaje wypenion wodnist ciecz, to jest przysza rurka trzonka. W tej chwili

traktowane zarodnie kwasem solnym wywizuj znaczn ilo pcherzyków kwasu wglanego, ale

tvlko wycznie w blizkoci trzonka, co dowodzi e caa zawarto wapna zostaje z wntrza pierwo-

szczowatej zarodni przeniesion w okolice trzonka, bez wtpienia za pomoc owej wodnistej cieczy

wypeniajcej rurk trzonka. /

Wntrze trzonka przedua si bezporednio we wntrze podsady podnoszcej si coraz wyej

w miar znikania pierwoszcza, w miejscach przez ni zajmowanych. Poniewa formowanie si pod-

sady w wierzchoku nie odbywa si cigle w prostym kierunku ku górze, ale czsto nachyla si w je-

dn lub drug stron, przeto i w dojrzaym stanie podsada ma czsto zarysy pokrzywionego walca.

W kadym razie, tworzenie si nowych wodniezków na wierzchoku tym sposobem powstajcej

podsady ma swoje granree, z czasem ustaje, i dlatego podsada w dojrzaym stanie nigdy nie siga

.wierzchoka.

Wreszcie trzonek i podsada powlekaj si delikatn bezbarwn bonk. A jednoczenie z ich two-

rzeniem si zaczyna powstawa i woni. Pojawia si ona gdzieniegdzie, pod postaci bezbarwnych

jednorodnych wókienek, otoczonych silniej amic wiato wodnist ciecz. Rozwija si ona od-

rodkowo, pojawiajc si pierwej w okolicach trzonka i postpujc dalej ku ciance zarodni. Wó-
kienka jej wystpujc w rónych miejscach, cz si z sob w do gst delikatn siatk. Wreszcie

wókna przyjmuj jasnolioletow barw, a w grubych daj si spostrzega podwójne zarysy, co wedug
Alexandrowieza pochodzi w skutek tworzenia si na ich powierzchni cilejszej warstwy. Zarodniki

powstaj jak u wszystkich luzowców przez wolne powstawanie, a jdra ich pojawiaj si póniej jak
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pierwsze zacztki woni. cianki zarodni, podsady i trzonka s nader delikatne, jednorodne, szkliste

i przezroczyste, nie zawieraj ani ladu wapna, którego caa masa gromadzi si tylko do wntrza

podsady i trzonka.

Dotychczas trzoneczek by jeszcze ukryy we wntrzu zarodni, majcej ksztat brodaweczki walco-

watej. Dalsze zmiany polegaj na t-m, e caa masa pierwoszcza, zawarta pomidzy ciank trzonka

a ciank zarodni (przechodzcej w leni) przelewa si do wntrza zarodni ku górze.

Zld wolna w dolnej czci cianka zarodni opada na rurk trzonka i zrasta si z jego ciank.

Tyle z bada Alexandrowicza. Budowa dojrzaych zarodni aobni zostaa zbadan przez de Barego.

W tern miejscu nie potrzebujemy si dalej nad ni rozwodzi, bo by nas to tylko zmusio do wypo-

wiedzenia mnóstwa drobnych szczegóów. Zwróc tu tylko uwag czytelnika, e zupenie podobn

history rozwoju jak aobnie posiada take i czunrynka gsta, a caa rónica (w gównych zarysach)

ich budowy polega tylko na zupenym braku wapna w podsadzi i trzonku czuprynki.

Zrosozarodnic pianki zostay tak pod wzgldem ich budowy, jak i historyi rozwoju, opisane do-

kadnie po raz pierwszy dopiero przez Alexandrowicza. W dojrzaym ju stanie przedstawiaj si one

•.ako liczne drzewkowate rozgazienia obok siebie stojce. Kade przyrose jest do leni krótkim trzo-

neczkiem, który przechodzi bezporednio w podsady rodkowe, walcowate i rozgaziajce si na

równi z zarodniami. Trzonek i podsady wypenione s tylko powietrzem. Drzewkowate rozgazienia

zarodni s pokryte na zewntrznej ciance licznymi drobnymi krysztakami wapna. Cae masy takich

drzewkowato-zronitych i jednym trzoneczkiem opatrzonych zarodni, stoj obok siebie na wspólnej

leni i wszystkie s na zewntrz pokryte kilkowarstwow kor, skadajc si z pustych pcherzyków,

o ciance prawie wycznie z drobnych ziarnek wapna zoonej, zlepionych ladami zaledwie ma-

teryi ustrojowej.

óierwoszcznie ich s wedug Alexandrowicza, udzco podobne do-pierwoszczni wykwitu, mie-

lankowo-biac. W chwili owocowania wychodz na powierzchnie zgniych lici, midzy którymi yj
i pezaj na odyki rolin na które natrafiaj, obejmujc je ze wszech stron jakby jaka mufka. Nie

pozostawiaj przytm po swej drodze adnych ladów, jak to zwyko czyni wiele luzowców.

W pierwszych chwilach rozwoju spostrzegamy na powierzchni tworzcych si zrosozarodni liczne

tpe wypuklinki, które wychodz jedne z drugich, dopóki wreszcie cao zarodni nie zostanie ju za-

rysowan. Wówczas otrzymuj one waciw sobie ciank. Tymczasem rozwój wewntrzny polega

na teJn, e caa ilo wapna zostaje z pierwoszcza wydzielon na zewntrz i osadza si pod postaci

powyej opisanej kory, a reszta jeszcze pozostaa, w póniejszym czasie wystpuje na zewntrznej

stronie cianek zarodni pod postaci drobniutkich krysztaków wapna.

W dolnej czci drzewkowatych rozgazie powstaj wodniczki, i w sposób opisany dla aobni,

powstaje przestwór trzonka, który posuwajc si w wierzchoku ku górze i wchodzc we wszystkie

rozgazienia, daje pocztek podsadom. Pierwiastkowo przeztwory te s wypenione wodnist ciecz,

w nastpstwie otrzymuj waciw bon. Wedug Alexandrowicza podsady maj zawsze dochodzie

do wierzchoka zarodni i tam si otwiera szpark, zdaje mi si jednak, e to tylko jest wyjtkowa

anomalja. Zazwyczaj podsady lak tu jak i u aobni, nie dochodzc wierzchoka kocz si tpo. Jdra

zarodników powstaj wczeniej, potem dopiero woni, która skada si z grubych, w lun siec po-

czonych wókien.

Rzumy teraz okiem na ca tak obszern grupo wapniaków. Posiadaj one pierwoszcznie po wik-

szej czci barwy mleczno-biaej, rzadziej ótej (badhamia, niektóre maworki, wykwit, makulec
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puspolity), lub jeszcze rzadziej piknie czerwonej (gadysz, kielisznik, niektóre njaworki). Wszystkie

maja zarodniki barwy brunatno lub ezarno-fioletowj, podobnie jak sinlosze, róni si od nich je-

dnak staa obecnoci zwapnie.

Zwapnienia te wystpuj juto pod postaci krysztaków, ju czciej drobnych ziarnek, które nie-

kiedy zbijaj si w skorupiaste masy albo wypeniaj rurki w zreszt niezwapnionej ciance; wreszcie

zdarzaj si i w ksztacie wielkich nieforemnych bryek. Cienkowskia i maworkowate (wyjwszy

wiotka) maj zwapnienia i we woni i na ciance, makulcowate i piankowate typowo nie posiadaj?

zwapie we woni. Zdarzaj si jednak i tu wypadki e : w zreszt normalnie rozwinitej zarodni

niektóre wókna woni s rozdte i zawieraj drobne krysztaki wapna. S to jednak tylko wyjtki,,

a powtóre nigdy nie zdarzyo mi si spotka nieforemnych ziarn wapna, które typowo wypeniaj

wapniaczki maworków. Cienkowskia i wikszo maworków posiadaj woni poczon w wszech-

stronne sieci podobnie piankowe i znaczna cz maworkowych. Inne maworkowe posiadaj wókna
pojedyncze, lub wizkowato rozgazione; w innych wreszcie takie wizkowate rozgazienia, podo-

bnie jak i u wizaków, cz si w wszechstronn regularn sie. U cienkowskii maworkowych woni
jest zazwyczaj w pewnych miejscach rozdta, i rozdcia te wypenione s wapnem, u innych woni
w caym przebiegu zawiera wapno. U makulcowych zdarzaj si znów na powierzchni woni zgru-

bienia kuliste, wrzecionkowate lub haczykowate, niekiedy dla gatunków charakterystyczne.

Wikszo wapniaków wystpuje pod postaci siedzcych zarodni, zdarzaj si jednak do czsto

i trzoneczkowate. W marworkowych podsady s rzadkie; wystpuj za najczciej u makulcowych.

S to albo bezporednie przeduenia trzonka, na których opiera si zarodnia, juto tworzce z niemi

jeden tylko pcherzyk, albo tó podsada oddzielona jest bon od trzonka. W innych razach podsady

s§ zgrubieniami dolnej czci zarodni, albo wreszcie s utworzone przez pcherzyk zawieszony we
wntrzu zarodni na wóknach woni i nie majcy adnej stycznoci ze cianka zarodni.

Spotkalimy tu dwie zrosozarodnie, z których wykwit ma zupenie podobny skad pierwiastków

z jakim zapoznalimy si u rulika, pianka za przedstawia zupenie odrbny typ drzewkowato rozga-
ziajcych si zarodni.

RZD PIERWOBONY (PROTODERME^).

Jedynym przedstawicielem tego rzdu jest pierwobon maleki (Protoderma pusilla).

Zarodnie jego posiadaj jednocig, tg, ciemno zabarwion bon, s wypenione ciemno-fiole-

towymi zarodnikami. Woni nie spotykamy tu zupenie.

Pierwobony maj wic podobn budow jak bezkosmki, róni si od nich barw zarodników,

która zblia je do smtoszy i wapniaków, z którymi tworz one osobn i naturaln grup luzowców
równowan wszystkim innym rzdom luzowców" posiadajcych zarodniki rónie, lecz zawsze ywo
zabarwione.
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RZD PYSZNIAKI (CALONEME^).

Z pomidzy wszystkich luzowców pyszniaki przedstawiaj najwiksze rónice w budowie woni
nader skomplikowanej; nale tu trzy pokrewiestwa : kdziorkowatych (Triehiacea'.), slrzpkowa-

lych (Arcyriacete) i dorzutkowatych (Perichaenace;e). W pierwszm na rurkach woni spostrzegamy

zgrubienia wykowate, w drugiem w postaci kolców, listewek lub piercieni, w trzeciem wreszcie

woni sabo jest rozwinita o zgrubieniach nieregularnych i niepozornych.

Pokrewiestwo 1. — Kdziorkowate (Trichiacese).

Tylko dwa rodzaje daj si tu odróni; z tych kdziorek (Trichia) posiada woni skadajc si

z wolnych spry, za u zapletki (Hemitrichia) stanowi ona sie mocno powikan. Wszystkie tu po-

mieszczone formy wystpuj tylko jako pojedyncze zarodnie, przynajmniej dotd nie znamy kdzior-

kowatych zrosozarodni. Zarodnie siedzce, ksztatów nieregularnych jak : kdziorek krty, zapletka

czogaczek, zapletka wyjtkowa, posiadaj ciank pojedyncz o bonie delikatnej, znikajcej.

U wszystkich innych kdziorkowatych spotykamy dwa typy, midzy którymi jednak znajduj si

wszystkie formy przejciowe. Za punkt wyjcia wemiemy np. kdziorek kruchy o zarodniach trzo-

neczkowatych. W tym razie caa masa zarodników i woni otoczona jest ze wszech stron jednostajn,

tg, sprysta, pczniejc bon. Bona za stanowica rurk trzonka rozszerza si dalej ku górze,

przylega do bony wewntrznej na caej jej rozcigoci, tworzc tym sposobem ciank zewntrzn,

W dojrzaym i suchym stanie obie te bony s ze sob najzupeniej zlepione, i to tak mocno, e"przy

naruszeniu cianki i rozpadaniu si jej na nieregularne czci, kada z nich skada si z tych dwóch

bonek. Poniewa za wewntrzne pod wpywem wody silniej pcznieje, przeto takie kawaki cianki

badane pod drobnowidzem wydaj si by obrzeone. Jasny ten brzeg jest wanie wewntrzn
bonk cianki wystajc nad zarysy zewntrznej. Zreszt rurka trzonka wypeniona jest od wewn-
trznej bonki a do spodu drobnoziarnist mas ustrojowej materyi, w tym razie ciemno zabarwionej.

O takiej budowie zarodni w tym wypadku, mona si z atwoci przekona na przeciciach podu-

nych, po umieszczeniu ich w wodzie, wewntrzna bona cianki, okalajca, jakemy ju to powyej

nadmienili, mas zarodników i woni, nabiera daleko wiksz ilo wody, powoli odlepia si od

bonki bdcej przedueniem rurki trzonka a stanowic pokryw zewntrzn, a wreszcie po du-
szem przebywaniu w wodzie dotyla si rozszerza, e nie mogc si w dawnych granicach pomieci,

tworzy liczne fady do wewntrz. Podobn zupenie budow posiadaj : zapletka malina, kdziorek

podobny, kdziorek Decaisna i kdziorek czarnonóka. W tym ostatnim razie trzoneczek wype-
niony drobnoziarnist matery ustrojow jest nader krótki. W kdziorku krtoku trzoneczek nie

bywa prawie dostrzegalny goem okiem, poprzeczne jednak przecicie przekonywa nas, e budowa tu

jest taka sama, chocia, przyzna to naley tak w tym jako tó i w kdziorku czarnonóce, rurka

trzonka doszedszy do bony wewntrznej nie zlepia si, a zrasta si z ni na caej przestrzeni, tak e
i sztucznymi rodkami oddzieli ich nie mona. Przy nieregularnem jednak pkaniu zarodni, takie

kawaki cianki badane pod drobnowidzem przekonywaj nas, e te dwie warstwy niekiedy cho na

którym brzegu odszczepiaj si od siebie.

W modym stanie badane zarodnie kdziorka czarnonóki przedstawiaj dokadnie obie bony ska-

dajce ich ciank, oddzielone od siebie szerok warstw galaretowatej istoty, która przy dojrzewaniu
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znika zupenie traccwod, i zlepia obie bony zaród ni. W innych"kdziorkach jak np. w kdziorkach:

rónoksztatnym, kdziorku zociku, kdziorku pokrewnym i t. d., posiadajcych zarodnic regularne

lecz siedzce, spotykamy tylko pojedyncz bon za ciank zarodni. Tutaj bardzo czsto dolna cz
zarodni zagbiona jest pod poziom silnie rozwinitej leni.

Wreszcie inny typ budowy posiada zapletka maczugowata i kdziorek mylny. W tym razie rurka

trzonka przedua siew ciank zarodni, a jej zawarto nie jest oddzielona od zawartoci trzonka.

cianka w dolnej czci bdc jeszcze rurk trzonka jest nader grub i wyranie dwuwarstwow :

w dalszym przebiegu obie te warstwy zrastaj si z sob, stajc si jednoczenie coraz cieszemi, tak

e sam wierzchoek zarodni ma bonk nader delikatn i pkajc za najlejszem dotkniciem. O za-

wartoci trzonka w tym ostatnim typie powiemy póniej. Przedtem dodam tylko e bony cianek

u kdziorkowatych s zazwyczaj jednostajne. Wyjtek stanowi tylko kdziorek rónoksztatny, gdzie

bona na stronie wewntrznej posiada zgrubienia w ksztacie nieregularnych esów floresów, zrzadka

po jej powierzchni porozrzucanych. Zdarza si take', e w niezupenie dojrzaych zarodniach bona

od nacisku zarodników wielobocznych posiada zgrubienia w postaci wieloktnych sieci ; zdarza si to

jednak tylko wyjtkowo, a przytem niejednostajnie na caej jj powierzchni.

Wspomnielimy ju powyej e w razach, gdy masa zarodników i woni otoczona jest waciw
bon oddzielajca je od trzonka, tene wypeniony bywa drobnoziarnist istot pierwoszczowatego

pochodzenia. U .zapletki maczugowatej i kdziorka mylnego, gdzie zarodnia i trzonek tworz jedn
tylko wspóln jam, ten ostatni wypeniony jest w górnej czci normalnymi zarodnikami; ku doowi
jednak kszta tych ostatnich' ulega zmianie. Staj si one coraz wikszymi, a od wzajemnego nacisku

przyjmuj posta wieloboczn spotykajc si z sob, cile przylegaj take i do cianki trzonka. Tylko

sztucznymi rodkami sprowadzajcymi pcznienie mona je od siebie oddzieli.

Oprócz tych pcherzyków bdcych zanikowymi zarodnikami, znajdujemy w górnej poowie trzonka

inne pcherzyki wicej wyduone, cienkocienne, gadkie lub wyej nieregularnie wownicowato
zarysowane, przechodzce wreszcie w normaln woni, w dolnej ju czci zarodni. Przekonamy

si póniej, e podobn budow zawartoci trzonka posiadaj prawie wszystkie strzpki. Wany
ten dla systematyki stosunek budowy zosta odkrytym i we waciwem wietle wystawionym przez

de Barego (I). Wigand (12) przypuszcza, e pcherzyki te wypeniajce trzonek, mogyby przez roz-

szerzenie si wydawa bezporednio nowe zarodnie, i e tem samem mogyby by uwaane za roz-

mnaalniki (Brutknospen) luzowców. Spekulacya ta nie ma jednak raz adnej naukowej podstawy, a

dowiadczenie przeczy jej najdosadniej.

Woni kdziorkowatych bya przedmiotem licznych spostrzee i mylnych pogldów co do swej

budowy. O elastycznych nitkach w zarodniach kdziorka wspomina ju Haller (13), aSchmiedel (14)

w roku 1762 odrysowa sprycc, na których wownicowate linie s do wyranie oznaczone.

Podobnie i starszy Hedwig (lo) w roku 1793. Ci jednak autorowie nic o budowie tych spry nie.

wspominaj a tem samem nie mona uzna eby j odkryli.

Pierwszym dopiero uczonym, który wownicowate zgrubienia na woni kdziorkowych odkry,

(li) De Bary, 1. c, [>. 24.

(12) Wigand, 1. c, p.. 20.

(13) Haller, 1. c, p.10.

(14) Schmiedel, 1. c, tab. XXIV, lig. 8 i lab XXXIII, I, lig. 16.

(-15).]. R. Hedwig, Sammlung botanischer Abhandhmgen. Lipsiee, 1793, p. 35; tab, 111, fig. 3.
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jest modszy Hedwig (Ki), jak to z nastpujcego zdania jego pracy najdowodniej wypywa : «Vilris

maxime angentibus conspecta offerunt filamenta tubum tcnerrimum, membranaeum, circa quem

spirali forma yoluitur filum, tunc crassiusculum, hinc a latere proluberans, armatum ramentulis

filorum, uibus spornlsc adheererent » . Po Hedwigu wspominaj : Kaulfuss (17), Kunze (18) Schnitz-

lein (19) Schlechtendal (20), Bonordcn (21) o wownicach na sprycach kdziorków, ale albo nic

wchodz w blisze szczegóy co do ich budowy, alho te popeniaj grube bdy w ich oznaczeniu.

Podobnie wystpuje i Horda (22), który zudzony podobiestwem pozornm zachodzacm midzy
sprycami kdziorkowatyeh a sprycami wtrobowców, porównywa pierwsze z drugimi i przyj-

muj, e wownice s drugorzdnemi zgrubieniami wystajcemi do wntrza komórki, powstajcemi

na pierwiastkowo jednostajnej cienkiej jej ciance. Rysunki te zaczone a przedstawiajce ten ry-

sunek budowy nie zgadzaj si najzupeniej z istot rzeczy w naturze.

Schleiden (23) i Schacht (24) opisuj spryce jako wstkowate komórki, skrcone wownicowato
koo wasnej osi.

Przeciwko tym pogldom wystpuj wreszcie llenfrey (25) i Berkeley, waciwej jednak budowy

spry nie wypowiadaj jasno, i mówi jeszcze o ich podobiestwie do .spry wtrobowców. Ale

dopiero Currey (26) powiada o ich budowie : «lt may be accounted for, by supposing the exislencc

of an accourate elevation in the wali of the celi, following a spiral direction from one aud o!' the

thread lo the othen;.

Ostatnie sowo pod tym wzgldem majak zwykle de Bary, który w piefwszem wydaniu swych lu-

zowców (27) lak si o sprycach wyraa : «Die Spiralen sind dickere Stellen einer durchaus unge-

schichteten homogenen Membran. Sie springen nach aussen vor, in Form von breiten und stumpfen,

oder schmalen und scharfen Leisten; dic interstitien zwischen denselben stellen Rinnen auf der lis-

senflseche der Roehren dar. Iris innere der letzteren sah ich die Leisten niemals prominiren; findet

eine solche Prominenz wirklich zuweilen statt, so ist sie jedenfalls sehr unhedeutend. In vielen

Fsellen aber ist das Lumen der Roehren in dcm Verlaufe der Spiralcisten deutlich erwcitert, zwischen

denselben eingeschniirU. Dalej za podaje history ich rozwoju, która wanie suy za podstaw
powyej wypowiedzianego zdania.

Spryce Trichia varia (28) w najmodszym stanie wystpuj pod postaci prawie' walcowatych.

(16) R. A. Hedwig, Observationum botanicorum, fasciculus I. Lipsiae, 1802, p. 1 i, tub. X, lig. 5, 6; tab. XI, fig. i,

S0.

(17) Kaulfuss, we Florze z roku 1822, n<>22, sir. 340.

(18) W. Kunze i Sclimit, 1. c, Heft II, 1823, p. 9'f.

(19) Schnitzlein, Iconografia farail. natur. regn. vegetabilis, Heli I, 1853, tab. XIV.

-(20) Schlechtendal, Ueber Spiralfaserzellen bei den Pilzen. W Botanischc Zeitung, 1.844, p, 369.

(21) Bonorden, 1. c, p. 217.

(22)Corda, Ueber Spiralfaserzellen in dem Haargeflechte der Tricliien. Prag, 1837.

(23) M.J. Schleiden, Grundzugc der wissenchaftlicher Botanik. Drilte Auflage, v. II, p. 41.

(24) H. Schacht, Pflanzenzelle,p. 151, lub. XVf, fig. 13; porównaj take tegoautora : Lehrbueh der Anatomie und

Physiologie des Gewachse,.v. 1, p. 178.

(25) Henfrey, A'ote ou the Elaters of Trichia. Transarlion of the Linnean society ot' London, v. XXI, p. 221.

(26) Currey, On tbe spiral Ihreads of the genus Trichia. Quaterly Journal of microsc. science, n. 19 (oet. 1854),

f. 15in° 19 (apr. 1857), p. 130.

(27) L. c, p. 28.

(28) Wszystko o rozwoju wedug de Barego, I. c, p. »;9.
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niekiedy w skutek przewe róacowatych pcherzyków. Koce ich s zaokrglone, cianka delika-

tna, jednostajna. Sa one wypenione jednostajn, mtn, bezbarwn zawartoci, przyjmujc od jodu

óto-brunatn barw. Taki kolor przyjmuje i cianka pcherzyka traktowana jodem z kwasem siar-

czanym. Pcherzyki te grubiej znacznie z wiekiem, a zapewne i wyduaj si, czego na pewno po-

wiedzie nie mona, bo w dojrzaym stanie dugo ich jest bardzo rozmaita. Jednoczenie z wzrostem

zawarto ich ginie powoli w bardzo szczególny sposób. Na wewntrznej stronie bony pcherzyka

zjawia si wodnista przejrzysta ciecz oddzielajca wreszcie pierwotn mtn zawarto, w postaci

rodkowego, w caej dugoci pcherzyka przebiegajcego walca. Walec ten w dalszym rozwoju staje

si coraz cieszym, bledszym, wreszcie prawie zanika. Jednoczecie z temi wewntrznemi zmianami

pcherzyki zaostrzaj si w obu kocach, bona ich grubieje i daj si na niej spostrzega pierwsze

lady wownicowatych zgrubie, jako nader delikatnie zarysowane linje. Z czasem wownice roz-

wijaj si silniej, pcherzyk przestaje rosn, jego bezbarwna dotd cianka przyjmuje barw i kon-

systency waciw jej w dojrzaym stanie. U kdziorka mylnego spryce w najmodszym nawet

stanie s ju w obu kocach zaostrzone, zreszt cay przebieg rozwoju jest taki sam jak w poprze-

dniej.

Gówne zarysy rónic w budowie spry poda ju de Bary (29), szczegóowiej bada je Wigand (30)

;

poniewa jednak ten ostatni nie zna tyle gatunków co ja, a powtóre poniewa jego spostrzeenia s
w niektóiych razach niedokadne, przeto mudne cytowanie wszelkich drobnostek zupenie opu-

szczam. Ktoby si temi rzeczami wicej zainteresowa ten moe miejsce zacytowane i moje badania

porówna.

Zgrubienia wownicowate na sprycach nazywa bdziemy dla krótkoci wiownicami, a nie zgru-

bione miejsca bony midzy dwoma wiownicami dolinami.

Wownice przebiegaj stale na prawo, jak to wspominaj Braun (31) i de Bary (32). Zdarzaj si

jednak wyjtki, bardzo rzadkie, jeeli wemiemy pod uwag niezmiern ilo spry w jednej zaro-

dni (33), nigdy jednak tak czsto jak to utrzymuje Wigand (3 i), a przedewszystkiem nigdy wyjtki te

(29) De Bary, 1. c, p. 24-27.

(30) Wigand, 1. c , p. 8-15.

(31) Braun, Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, 18 December 1855.

(32) L. c, p. 25.

(33) Ilo spry w jednej zarodni jest tak wielka, e ich zliczy pod drobnowidzein nie podobna, przynajmniej nie

miaem zupenie ochoty traci znaczna ilo czasu na podobna drobnostk, teinbardziej, e z pewnem prawdopodo-

biestwem mona ja rachunkiem oznaczy.

Oznaczywszy objto zarodni i odtrcajc od niej zawarto powietrza i zarodników i dzielc j nastpnie prze/

objto jednej sprycy olrzymamy z pewnoci ilo szukan.

Wemy naprzód pod uwag np. kdziorek kruchy. Oznaczmy przez V objto zarodni, przez v objto sprycy,

przez R promie zarodni. Zarodnie tego kdziorka maj ksztat elipsoidy, wypadaloby^wic przyj V = ""
' '

, ze

wzgldu jednak e a = b a c mao co od nich mniejsze, mona bez wielkiego bdu uproci len wzór przyjmujc

,. 4.7T.R3

V = —-— •

(34)L.c.,p. 13.

ART. IV.
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nie zdarzaj si czciej w jednym jak w drugim gatunku ; kto ich szuka umylnie ten je znajdzie, Lak

samo jak np. pelorye u wargowych, do czsto.

Ilo wownic obiegajcych spryce jesl staa, w pewnych granicach dla kadego gatunku. Znaj-

dujemy ich dwa u kdziorków : czarnonóki, krtoka i rónoksztatnego ; trzy w kdziorku mylnym
i kruchym; cztery w kdziorku podobnym; pi w zapletce maczugowatej. W innych gatunkach

zdarza si do czsto e wownica rozwidla si w pewnm miejscu i biegnie dalej samodzielnie. Dla

tego spotykamy jedne do dwóch wownic u zapletki wyjtkowej; od trzech do czterech u zapletki

czogaczka i u kdziorków : szorstkiego, niepozornego, krtego i Jacka; od czterech do piciu u k-
dziorka zocika; od piciu do szeciu u kdziorka Decaisna; zazwyczaj trzy, niekiedy jednak tylko

dwa lub cztery u zapletki maliny; zazwyczaj cztery, niekiedy jednak tylko trzy lub pi u kdziorka

pokrewnego. Najmniejsz wic liczb wownic, to jest jedne, spotykamy tylko u zapletki wyjtkowej,

najwiksz, t. j . sze, u kdziorka Decaisna. W znanych dotd gatunkach spryce nie posiadaj wicej

wownic nad sze. Spostrzeenia Cordy, wedug których u kdziorka zocika ilo wownic ma
by od dziesiciu do dwunastu, s z wszelk pewnoci faszywe.

Wowniee spry s zaledwie narysowane u kdziorków niepozornego i krtego; mao wystajce

Spryce w tym wypadku maja ksztat wrzecionowaty, mona wic je uwaa za dwa ostrokrgi stykajce si pod-

stawami.

Oznaczajc przez r promie sprycy, przez h polowe jej dugoci, otrzymamy:

Podstawiajc teraz we wzory wartoci, t. j.

za R 300 milim.,

za r 2,07 milim.,

za h 300 milim.,

otrzymamy :

V= 4.3,i4(300) 8

==li304000Q)

v = 2.3,14(2,07)2^ = 2001.

Wntrze zarodni której objto otrzymalimy tym sposobem wyraon w liczbie 1 13040000, zajmuje nie tylko za-

rodniki i spryce, ale take i powietrze. Ilo tego ostatniego jest bardzo znaczna, o czem si atwo przekona prze-

klówajc o>tronie nienaruszon jeszcze zarodni i wpuszczajc w ni kropl wyskoku. Powietrze zostanie tym sposo-

bem wypdzone, a pozostae zarodniki i spryce zajmuj zaledwie poow przestrzeni zarodni. Naley wic z summy
otrzymanej na V odtrci 50 % na ilo powietrza zawartego w zarodni, w skutek czego otrzymamy V == 56S20000.

W tern zarodniki zajmuj przypuszczalnie poow miejsca, objto wic spry po odtrceniu na zarodniki 50 %
bdzie równa 28260000, a poniewa na objto jednej sprycy otrzymalimy warto 2001, przeto

V = 28260000 =,

10SQ2
v 260 i

Wedug wic lego rachunku iloci spry znajdujcych si w jednej zarodni u kdziorka kruchego wynosi mnie

wicej 10000.
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u kdziorków : mylnego, zocika, pokrewnego i Jacka, u zaplelek malinowej i maczugowatej ; mocno

wystajce u kdziorków : kruchego, podobnego, czarnonóki, krtoka, rónoksztatnego, szorstkiego

i Decaisna i u zapletki czogaczka ; najwysze bo do 1,66 ra. m. wysokie u zapletki wyjtkowej. Przy-

tem s one szczególniej spiczaste u kdziorków szorstkiego i Decaisna, a szczególniej paskie np. u

kdziorka podobnego.

Doliny midzy wownicami bywaj julo wysze lub im równe u kdziorków : mylnego, kruchego

i niepozornego ;
juto równe u kdziorków7 podobnego i szorstkiego; ju szersze u kdziorków po-

krewnego, krtego, Decaisna
;
ju raz do dwóch razy szersze u zapletki malinowej

;
ju dwa razy

szersze u kdziorka zocika; od dwóch do trzech razy szersze u zapletek : maczugowatej i czo-

gaczka; od trzech do czterech razy szersze u zapletki wyjtkowej i kdziorków : czarnonóki, kn -

toka i rónoksztatnego.

Oprócz takiego stosunku wownic do dolin, spostrzegamy e u pewnych gatunków znajduj si na

wownicach jeszcze inne zgrubienia, a mianowicie pod postaci kolców. Kolce te s zupenie jedno-

rodnej natury z wownicami i w podstawie przechodz w nie nieznacznie. Wyjtkowo zdarzaj si

one u kdziorka zocika ; stae lecz niepozorne u kdziorka szorstkiego; 0,83 do 2,36 m. m. wysokie

u kdziorka Jacka; 1,66 zwykle niektóre jednak tylko 0,87 lub znów 2,09 m. m. wysokie u zapletki

czogaczka; wreszcie od 2,49 do 3,32 m. m. wysokie u zapletki maliny.

Wemy teraz jeszcze pod uwag kdziorek zlocik, którego zarodnie s take bardzo mae, ale którego spryce nale
do najduszych i najszerszych jakie w kdziorkach spotykamy. Zachodzi tu jeszcze ta rónica, e spryce maja

ksztat walcowaty, wic te musimy uy na oznaczenie ich objtoci innego wzoru.

Przyjmujc oznaczenia po wyej uywane, otrzymamy wzory :

4^
3

-Ki^h;

podstawiajc waciwe wartoci otrzymamy :

v= 4.3,t4(300)3 = lj3Q4000()i

a

v = 3,H(4,2)2800 = 44312.

Odtrcajc teraz od wartoci na V otrzymanej, jak w poprzednim razie, 50% na objto powietrza w zarodni,
bdziemy mieli

V = 56520000

i z tego 30 % na objto zarodników, pozostaje

v = 395640000,

czyli

V 39564000

JT
=

^43iT- = 890 -

Ilo wic spry znajdujcych si w jednej zarodni kdziorka zocika wynosi wedug tego rachunku blizko 900.
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W jednym wypadku, to jest u kdziorka zocika znajdujemy takie zgrubienia w dolinach, maj one

posta cieniutekich listewek przebiegajcych od jednej do drugiej wownicy w kierunku dugoci
sprycy, a wszystkie wzgldem siebie równolegle.

W wikszoci razów spryce s walcowate, tylko u trzech gatunków, to jest u kdziorków : myl -

nego, podobnego i kruchego s one wrzecionowate.

Dugo spry bywa bardzo róna, nieproporcyonalna do szerokoci i wchajca si w bardzo

znacznych granicach w jednej i tej samj zarodni np.:

u kdziorka mylnego spryce bywaj dugie od 250 do 520 m. m.,

i) » kruchego » » » s 140 » 400 » »

» » Decaisna » » )) » 500 » 750 » »

» » Jacka u » » » 450 » 560 » »

» » zocika » » i) » 450 » 1340 » »

Poniewa jednak przy licznych pomiarach daj si odszuka niektóre nader krótkie, l.j. zaledwie kil-

kanacie razy dusze od szerokoci i inne znów znacznie dusze od normalnych, i poniewa wreszcie

mierzenie dugoci z powodu skrcenia spry bywa bardzo mozolne, charakter ten nie moe suyza
podstaw rozróniania gatunków. Wreszcie nadmieni wypada, e spryce nigdy nie bywaj dusze
nad 2 M.

Za to szeroko sprycy waha si albo w nader drobnych granicach albo te jest najzupeniej

staa. W wikszoci razów wynosi ona 4 m. m. ; zmniejsza si do 3,32 m. m. u kdziorka niepozor-

nego, a tylko do 2,49 m. m. u kdziorka krtego. Wynosi ona 5 m. m. u kdziorka podobnego.

Waha si midzy 4 a 5 m. m. u kdziorka pokrewnego; midzy 4 a 6 m. m. u kdziorka mylnego;

midzy 5 a 6,7 m. m. u kdziorka Decaisna. Wreszcie w niektórych formach kdziorka zocika

dosiga ona 8,3 m. m.

Nader charakterystycznm zreszt jest zakoczenie spry w kdziorkach i w niektórych wolnych

kocach sieci zapletki. Wownice w rzadkich tylko wypadkach dobiegaj do samego koca spry.
Podobny stosunek spotykamy tylko u kdziorka zocika i zapletek : maczugowatej, wyjtkowej i czo-

gaczka. Zreszt we wszystkich innych gatunkach, przynajmniej w samym kocu, zakoczenia spry
s gadkie.

Kocem bdziemy nazywa cz sprycy od miejsca, gdzie ona widocznie si zwa lub te rozsze-

rza. Dugo tak rozumianych koców spry jest staa lub te wacha si w nieznacznych granicach

dla kadego gatunku. Dugo tych koców wyraa bd nie w milimetrach a w szerokociach danej

sprycy, bo tylko tym sposobem mona wzgldn dugo koców spry midzy sob porówny-

wa. W wielu razach, np. u kdziorków : szorstkiego, pokrewnego, Jacka, koce s zaledwie równe

szerokoci sprycy, lekko zaostrzone, niekiedy troszeczk rozdte i zaopatrzone kolcem, przytm

albo proste albo nieco na bok skrzywione. U zapletek wyjtkowej i maczugowatj bywaj one wprosi

tpe albo najprzód zwone a potom rozdte. U zapletki czogaczka i kdziorka zocika koce s jeden

i pó raza dusze od szerokoci spry, w ostatniej nieznacznie zwone, w pierwszej niekiedy zao-

krglone. Do dwóch razy dusze u kdziorka niepozornego, przedtem nieznacznie rozdte. U kdzior-

ków : czarnonóki, krtoka i rónoksztatnego od dwóch do trzech razy dusze, nieznacznie zw-
one. Podobnie u zapletki maliny; lecz tu czsto przed kocem rozdte. Tak samo u kdziorka

Decaisna, lecz od trzech do szeciu razy dusze. Naturalnie zupenie inaczej zachowuj si spryce
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wrzecionowate, które od rodka do obu koców nieznacznie si zwaj ; tutaj kocem nazywamy

tylko zakoczenia miejsca, gdzie wownicc przestaj przebiega. W kdziorku mylnym tak rozumiane

koce s od czterech do szeciu razy, w kdziorku kruchym siedm razy a w podobnym dziesi razy

dusze od szerokoci sprycy.

Z tego widocznem jest, e w niektórych gatunkach spryce s rozdte przed kocem ; u kdziorka

Decaisna rozdcia te dochodz wielkoci 9 m. m. Tak u tego gatunku jako t i u kdziorka krtego

czsto rozdcia znachodz sit w rodku przebiegu sprycy.

Przy tak miniaturowej budowie spry, zwaajc tmbardziej na nieskoczon ich ilo w jednej

zarodni, które wszystkie z atwoci moemy obj okiem pod drobnowidzem, naturalnem jest, e
zdarzaj si przeróne potwornoci (Missbildungen). Nie tu jest miejsce zajmowa si ich wylicza-

niem. Wspomn tylko, e nie rzadko zdarza si spotyka spryce albo z sob zronite albo te roz-

widlone. Otó u kdziorka mylnego zdarzaj si okazy, których zarodnie posiadaj mniejsz poow
spry rozmaicie rozwidlonych. W innych za jest ich przewaajca ilo. Takie formy zostay te
przez Wiganda opisane pod nazwiskiem Trichia furcata.

To co u kdziorka jest wyjtkiem staje si u zapletki regu. Wedug Alexandrowicza w modych
ich zarodniach spotykamy najprzód wodniczki które ukadaj si w rzdy, nastpnie otaczajce je

pierwoszcze wydaje na ich powierzchni cieniutek bonk, takie pojedyncze rurki zrastaj si nast-

pnie z sob i tworz tym sposobem w sie poczone spryce dojrzaych zapletek.

U zapletki maliny poczenia spry posiadajcych bardzo liczne wolne koce s nader rzadkie;

n wszystkich innych stosunek jest przewanie przeciwny, szczególniej u zapletki maczugowatej, gdzie

wolne koce s bardzo rzadkie, moe z tego powodu, e znaczna ich ilo zapuszczona jest gboko
w trzonek, zaciniona midzy wypeniajcymi go wieloktnymi pcherzykami. Te koce w przeciw-

stawiestwie wolnych, do koca rysowanych i tpych, s prawie bezbarwne, cienkocienne, a zreszt

albo gadkie albo te posiadajce jedne lub dwie wownice w obiegu. Poczenia spry zapletki

s nader rozmaite, najczciej trzy rurki spotykaj si w jednym punkcie, tak e kty midzy niemi

zawarte s sobie równe. Albo te od nitki prosto biegncej wychodzi odnoga pochya. Albo wresz-

cie od nitki majcej ksztat v wychodzi od dou lub góry prostopada do krzywizny dolnej nitka.

Rzadziej zdarza si e dwie nitki s poczone mostówato poprzeczn nitk ; albo e z jednego punktu

rozchodz si cztery nitki. Zreszt i tu zdarzaj si jeszcze i inne rozmaite poczenia nalece

jednake ju do potwornoci.

W suchym stanie spryce zawieraj w swym wntrzu znaczn ilo powietrza. Badane w wodzie

zdaj si by ni w zupenoci wypenione. W skutek dziaania jednak potaem cianki ich rozsze-

rzaj si znacznie i wówczas w wielu razach spostrzega mona rodkow zawarto drobnoziarnistej,

walcowatej masy, barwicej si od jodu brunatno. Jestto zapewne reszta owej istoty wypeniajcej

spryce w ich najmodszym stanie.

Spryce kdziorków s nader hygroskopiczne, w wilgotnem ju powietrzu okazuj ywe ruchy.

Fakt ten odkry Haller w roku 1735. Opisujc kdziorek krtoek (35) tak si o jego woni wyraa :

aRupto cortice eapillitium concolor erumpit. In eo anno 1735 elasticum motum vidi, quo fila quasi

animata repebant, atque spargebant pollinem simillimum annulis perforatis». Wysychajc odbywaj

znów odwrotne ruchy.

(33) Haller, Enriumeratio etc, fig. 10. An. Clatroides florescens.
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Ruch ten polega na tern, e pod wpywem wody skrty ich prostuj si a wysychajc znów si two-

rz. Dlatego tó w zarodniach spryce s zawsze mocno i najrozmaiciej pokrcone i midzy sob
popltane. Zwilane, potm wyschnite i znów zwilane odbywaj znów podobne poruszenia, nigdy

ju jednak do pierwotnych granic sprystoci nie powracaj. Najoczywiciej pod wpywem wody
wownice, jako miejsca zgrubione bony, wicej jej nabieraj jak inne miejsca cianki i powoduj
tak gwatowne poruszenia.

Zarodniki kdziorkowatych s zazwyczaj znacznie szersze od spry, w wikszoci razów o bonie

tpej i brodaweczkowatj. W czterech razach maj one wicej zawi budow. Na pierwotnie jedno-

stajnej bonie znajduj si zgrubienia w postaci listewek o wieloktnych okach w sie poczonych.

U zapletki czogaczka listewki te s nader cienkie od 0,4 do 0,6 m. m. wysokie ; u kdziorka zocika

s znacznie wysze 1,7 do 2,6 ni. m. wysokie, take jak w poprzednim razie jednostajne; u k-
dziorka pokrewnego listewki staj si znacznie nisze bo 0,53 do 0,83 m. m. wysokie, ale zato znacznie

szersze i niejednostajne. Patrzc na nie z góry spostrzegamy szeregi punktów janiejszych, które s
wanie miejscami zupenie niezgrubionemi, czyli innemi sowy w listewkach tych s miejsca puste

w postaci malekich walców przebiegajcych prostopadle do powierzchni kuli zarodnika. Nareszcie

u kdziorka Jacka zgrubienia te s take podziurawione w ten sposób jak w poprzednim razie, ale

maj posta nie listewek a paskich plam o nieregularnych, krzywemi liniami ograniczonychzarysach.

Wreszcie wspomnie naley e kdziorkowate maj zarodnie zwykle ywo zabarwione. W jednej

zarodni woni i zarodniki a najczciej cianka maj ten sam kolor. Niekiedy cianka zarodni, a

przedewszystkim trzonek, maj barw ciemniejsza. Zreszt w jednym i tym samym gatunku nie-

kiedy, cho rzadko, barwy s zmienne, ale w bardzo ciasnych granicach; najczciej zwykle óte
zarodnie przybieraj odcie oliwkowy.

Pokrewiestwo 2. — Strzpkowat (Arcyriacese).

luzówce nalece do tego pokrewiestwa róni si od poprzednich rodzajem zgrubie na woni.

Woni ta tylko u maoci (Oligonema) skada si z pojedynczych pierwiastków, u innych czy si

ona w mniej lub wicej zbit sie. W strzpku (Arcyria) sieci te s przyrose do dolnej rozszerzonej

czci trzonka lub zaklniete midzy wypeniajcymi go pcherzykami; w siateczni (Lachnobolus)

rozgazienia sieci przyrastaj jednostajnie do wszystkich miejsc cianki zarodni, w cornuvii (Cor-

nuvia) wreszcie, sie jest zupenie wolna, nie pozostaje zupenie w stycznoci ze ciank zarodni.

Hónice gatunkowe zachodzce tu pozwalaj w kadym razie z atwoci porównywa wonie wszy-

skich strzpkowa tyeh midzy sob.

Gówne zarysy rónic w budowie strzpkowatych poda ju de Bary (36), jak równie history

rozwoju ich woni, wedug której woni wystpuje pocztkowo w postaci wyduonych, tpych,

walcowatych pcherzyków, które nastpnie dopiero cz si w sie z sob, Wigand (37) bada szcze-

góowiej budow tego pokrewiestwa, lecz z tych samych powodów, któremy przy poprzednim

ju wymienili, nie bdziemy go cytowa, tmbardziej e zna tylko jeden rodzaj tego pokrewiestwa.

Wikszo strzpkowatych posiada zarodnie trzoneczkowatc. Trzoneczki s zawsze rurkami o bo-

nie bardzo tgiej, mocno podunie pofadowanej, fady te rozcigaj si take na doln cz cianki

(36) L. c, fig. 20-23.

(37)1.0., fig. 17 i dalsze.
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zarodni bdcej tylko przedueniem bony trzonka. Wewntrz trzonek wypenionym bywa wielo*

ktnymi, nieregularnymi pcherzykami, mocno przystajcymi do siebie i przechodzcymi w górnej

czci nieznacznie w normalne zarodniki. Jestto wic budowa, któr poznalimy niedawno u k-
dziorka mylnego i zapletki maczugowatój. Zreszt bona trzonka jest wyranie dwuwarstwow; war-

stwa wewntrzna jest bardzo gruba, barwna, zewntrzna jednostajna, nader delikatna, zupenie bez-

barwna. Zewntrzna ta warstwa rozciga si take na doln cz cianki zarodni a nastpnie ginie.

cianka zarodni u strzpka staje si ku górze coraz ciesz. Po dojrzeniu pka, juto patami, ju
okrgiem w dolnj swej czci ; w kadym razie skutek zostaje ten sam, to jest rurka trzonka pozo-

staje w poczeniu z doln czci cianki zarodni pod postaci zazwyczaj kieliszkowatego, niekiedy

(strzpek kulawka) talerzykowatego rozszerzenia. Rozszerzenie to u strzpka kulistego jest znikajco

krótkie.

Zreszt zanotowa jeszcze wypada e strzpek sieciowos nie posiada waciwej cianki na caej

powierzchni. Zastpuje j najzewntrzniejsza warstwa zarodników, bezzawartoci, spaszczonych i

stykajcych si wielobocznie ; tylko w dolnj czci wystpuje najprzód delikatna, bezbarwna bo-

neczka przechodzca dale] w rurk trzonka.

Zreszt to rozszerzenie rurki trzonka strzpka, pozostajce po dojrzeniu, posiada na wewntrznej

stronie róne, dla gatunków charakterystyczne zgrubienia, wyjwszy strzpka wyprostowanego,

u którego bona jest zupenie gadka. Zgrubienia te wystpuj na jednm i tem samem kieliszkowa-

tem rozszerzeniu pod rón postaci, zawsze na jego brzegu w najprostszych ksztatach, ku doowi

wicej zawie. Najczciej na brzegu kieliszka spostrzegamy zgrubienia w postaci nader delikatnych,

bez porzdku rozrzuconych brodaweczek, dalej ku doowi brodaweczki te staj si coraz tsze i przyj-

muj ksztat tpych, walcowatych wyrostków; jeszcze niej wyrostki te zostaj poczone cie-

niutkiemi listewkami tworzcemi naturalnie sie zgrubie.

Na tym stopniu zawioci rzadko tylko spotykamy te zgrubienia, najczciej postpuj one dalej.

Listewki te grubiej coraz wicej, w kocu staj si równie szerokie i wysokie jak i wyrostki, tak e
w tym razie widzimy na bonie tylko sie równych zgrubie. Niekiedy sie ta rozszerza si do tyla,

e zajmuje wiksz przestrze jak miejsca niezgrubione, a cianka wydaje si by wówczas podziura-

wion w licznych miejscach. U kdziorka zwisego spostrzegamy jeszcze na brzegu tych niezgru-

bionych miejsc bony malekie kolce.

Inne rodzaje strzpkowatych pkaj nieregularnie; bona tworzca ciank ich zarodni pozostaje

nawet po otwarciu w wikszj czci nierozprószona, co jak zaraz zobaczymy, jest naturalnymi wy-

nikiem sposobu przytwierdzenia woni u tych rodzajów. Bonka ich cianki jest zazwyczaj poje-

dyncza, jednociga, bez zgrubie, u maoci byszczcej nader tga. Zreszt u siateczni podpartej

posiada zgrubienia w postaci okókowych uków. U cornmii zotowosej na jej zewntrznej stronie

ley gruba warstwa drobnoziarnistej, brunatno zabarwionej istoty.

Sie woni u corniwii jest zupenie wolna, nie styka si nigdzie ze ciank zarodni, liczne wolne

jej koce s juto tpo zakoczone (cornuvia czogaczek), juto nabrzmiae lub spiczasto zaostrzone

(cornuwia zotowosa).

Woni siateczni przyronita jest licznemi bardzo odnogami na wsze strony do cianek zarodni.

U siateczni gromadnej odnogi te s nabrzmiae lecz ostro zakoczone i stykaj si jednym tylko

punktem. U siateczni za podpartej przyrastaj do cianki bardzo rozszerzon nasad.

Wreszcie w strzpku posiadamy dwa typy przytwierdzenia woni, powodujce zarazem róny
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pokrój do nich nalecych gatunków. U strzpka .byszczcego, wyprostowanego, padziorko-

watego i kulistego, sie woni przyrasta licznemi, pozbawionemi zgrubie odnogami, sze-

rokieini nasadami do kieliszkowatego, trwaego rozszerzenia rurki trzonka, o której powyej

bya mowa. U wszystkich za innych strzpków dolna cze sieci pozostaje tylko zacinita

midzy pcherzyki wypeniajce rurk trzonka. W pierwszym wiec razie mamy liczne rurki

woni poczone w sie, za w drugim waciwie tylko jedna nitka przez najrozmaitsze i bardzo

liczne z sob poczone odnogi, tworzy ca sie woni jednej zarodni. W pierwszym wic typie

woni po otwarciu zarodni zachowuje prawie w zupenoci pierwotny swój ksztat ; w gatunkach

nalecych do drugiego woni ich wydua si niekiedy bardzo znacznie, tak np, od dwóch do

trzech razy w strzpku OErstedta, od trzech do czterech w strzpku kulawce, od czterech do piciu

w strzpku zwisym. To wyduenie si sprystych rurek woni obserwowa ju zreszt Guettard (38),

w roku 1747. Woni innych rodzajów nalecych do pokrewiestwa strzpkowatych jest prawie

zupenie nie sprysta.

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia si w budowie woni strzpkowatych. Wypada tu przede-

wszystkiem rozebra porównawczo grubo i rodzaj woni, nastpnie sposób jj zgrubienia, wreszcie

rozmieszczenie tego.

Woni strzpkowatych wystpuje pod postaci rurek juto wstkowato spaszczonych, np. strz-

pek byszczcy, kulawka, poredni; juto w wielu razach .okrgych lub okrgawych, lub t wre-

szcie trójkanciastych u strzpka zawiego; w tym ostatnim razie jeden bok posiada inne zgrubienia

jak dwa inne. cianki tych rurek rzadko s cienkie np. u cornmii, zazwyczaj tgie o zarysach wy-

ranie podwójnych a jedna ze cianek woni u strzpka zawiego dochodzi niekiedy gruboci

2,66 m. m. Bez zgrubie uwaane s one zazwyczaj w rónych gatunkach od 2,5 do 4,5 m. m., je-

dnakowo szerokie w caym przebiegu, tak u strzpków byszczcego, kulawki, zwisego i sieciowosa

i u Cornmii. U innych w rónych miejscach przebiegu, zupenie przytem nieoznaczonych, posiadaj

one rón szeroko, która waha si midzy 2,3 i 4,13 m. m. u strzpka kulistego; midzy 3,32 a

5 m. m. u siateczni podpartej ; midzy 3,32 a 6,64 m. m. u siateczni gromadnej, niektóre miejsca

woni w tym razie s pcherzykowato (do 11,62 m. m.) rozdte; midzy 3,32 a 4,98 z pcherzyko-

watemi rozdciami do 9,96 m. m. szerokie u strzpka OErstedta. Najwiksze wahania si szerokoci

woni spotykamy wreszcie u strzpka zawisego, dochodz tu one bowiem 2,5 m. m. U innych ga-

tunków wahanie si to jest zalenóm od miejsca przebiegu woni. Tak u strzpka poredniego

szeroko woni w dolnj czci wynosi 3,36 m. m., w górnej za 5,34 m. m. Wreszcie w dwóch ra-

zach, t. j. u strzpków : wyprostowanego i padziorkowatego rurki woni s w rodkowej czci
caego splotu znacznie grubsze (od 4,15 m. m. do 4,98 m. m.) juk ku brzegom splotu, gdzie rurki

zwaj si na 2,09 do 2,49 m. m.

Zgrubienia na rurkach woni wystpuj juto pod postaci piercieniowato je obejmujcych li-

stewek rónej wysokoci, juto pópiercieni lub kolców piercieniowato rozmieszczonych rzdami,

juto brodaweczek i kolców rónej wysokoci, ju te wystpuj one pod postaci sieciowatych

listewek, ju te wreszcie napotykamy róne kombinacye tych rónych rodzajów zgrubie.

Zazwyczaj woni jednej zarodni posiada najzupeniej jednakowy rodzaj zgrubie w caym swym
przebiegu, wyjtek stanowi powyej ju wspomniane strzpki: wyprostowany i padziorkowaty. Tutaj

jak wiemy, rurki woni w jej rodku s grubsze jak przebiegajce na powierzchni, otó wewntrzne

(38) Guettard, Obscrvations sur los plantes. Paris, 1747, fig. 17; wedug Hallera : Enumeratio, etc, n°2IC4.
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s zazwyczaj przyteni gadkie, zewntrzne brodaweczkowate, albo te wewntrzne brodaweczkowate

a zewntrzne kolczaste, o kolcach od 0,45 do 0,8 m. m. wysokich.

Brodaweczkowate lub kolcowate zgrubienia woni zdarzaj si najczciej. W siateczni gromadnej

brodaweezki s tpe i niepozorne; w siateczni podpartej od 0,38 m. m. do 0,85 m. m. wysokie,

spiczaste, w obu razach gsto po caej rurce rozmieszczone. Gornmia zotowosa posiada kolce

zrzadka porozrzucane do 1,66 m. m. wysokie. W strzpku GErstedta kolce s czsto koo 1 m. m.

wysokie, tu i ówdzie jednak znajduj si znacznie wiksze (2,5 m. m. do 3 m. m.) ciernie. Bardzo

gste lecz malekie kolce spotykamy u strzpka kulistego pomieszane z tpemi pópiercieniowatemi

listewkami, podobnie i w strzpku zwisym, lecz tutaj kolce s znacznie wysze (1,66 m. m.) i mo-

cno spiczaste. W strzpku sieciowosym kolce s zrzadka tylko rozmieszczone do 1,66 m. m. wy-

sokie, lecz poczone w podstawach sieciowato przebiegajcemu paskiemi listewkami. Cornuvia

czogaczek posiada zgrubienia w postaci tpych 0,42 m. ni. do 1,25 m. m. wysokich piercienio-

watych listewek. Dalej strzpki : byszczcy, kulawka i poredni posiadaj zgrubienia tylko na jednej

stronie woni w postaci juto pópiercieniowatych listewek mniej lub wicej tpych, lub te bro-

dawek albo koków w takie pópiercienie uszeregowanych. Wreszcie strzpek zawiy posiada na

wszej grubszej stronie woni zgrubienia z równolegych listewek, a dwie inne cianyr s zgrabione

znacznie delikatniejszemi i w sie poczonemi listewkami.

W gatunkach strzpka, którego woni ma ksztat wstkowato spaszczonych lub trójciennych

rurek (strzpki : lnicy, kulawka, poredni i zawiy) i u których tylko pewna strona rurki woni
jest zgrabiona lub te inaczej zgrabiona jak dwie inne; zgrubienia te maj pewny stay kierunek na

nitce, to jest nie wystpuj tylko na jednej lub na drugiej stronie nitki albo na jednym lub drugim

boku, ale zajmujc jedne trzeci lub poow rurki, posuwaj si cigle w postaci wownicy na prawo

biegncej. Fakt ten zosta dotychczas przeoczony, co si tem tylko da wytumaczy, e skrt tej w-
ownicy jest nader powolny i potrzebuje do rozpoczcia drugiego skrtu odlegoci wyrównywajcej

dziewi do szesnastu szerokoci woni danego gatunku.

Woni maoci skada si krótkich rurek juto pojedynczych, ju rozwidlonych, ju w piercie

zronitych, nigdy jednak w sie nie poczonych. Zgrubienia w jednym dotd znanym gatunku wy-

stpuj w postaci piercieniowatych, tpych, wysokich listewek, zrzadka tylko na rurce rozmie-

szczonych.

Zarodniki strzpkowatych maj zazwyczaj cienk, brodaweczkowatemi zgrubieniami opatrzon

bon. Tylko u Cornuvii czogaczka i maoci byszczcej posiadaj one na powierzchni w sie po-
czone wysokie awzkie listewki podobnie jak np. kdziorek zocik.

W jednej i tej samej zarodnijej cianka, woni i zarodniki s zazwyczaj jednakowo zabarwione.

Barwy s ywe. W przeciwstawiestwie jednak do kdziorkowatych spostrzegamy w tem pokrewie-

stwie nadzwyczajn zmienno barw, w których jeden i ten sam gatunek wystpowa moe. Tak np.

strzpek byszczcy zdarza si brudno ochrowy, rdzawy, psowy, brunatny lub ciemno brunatny; strz-

pek wyprostowany bywa juto czysto szary, juto ótawo lub misno óty, ju somiasto lub ugrowo
óty. Ta zmiana barw nieznana dawnym badaczom staa si te powodem wielkiego zamieszania

w systematyce tego pokrewiestwa.

Pokrewiestwo 3. — Dorzutkowate (Perichsenaceae).

Jedynym przedstawicielem tego pokrewiestwa jest rodzaj dorzutki (Perichauia).

W najprostszym wypadku zarodnie dorzutki posiadaj tylko pojedyncz bon za ciank zarodni.

AKT. IV. JO



/i PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PAltY/.l'. — TOM V.

Tuk si rzecz ma u dorzutki jasnej. Bona la na zewntrz jest pokryta nielicznemi, drobnemi ziarnami

ustrojowej istoty. Zupenie podobnie zachowuje sio i dorzutka bezwosek.

U trzech innych dorzutek, to jest paskiej, pokrewnej i pospolitej zziarnicnie istot ustrojow na

bonie zarodni wystpuje tak silnie, e tworzy grub warstw zbit w jedn mas, dajc si oddzie-

li od wewntrznej jednocigej bony. Oprócz tego, w dorzutce pospolitej znajdujemy w tej zewn-
Liznój ciance liczne drobnoziarniste zwapnienia wystpujce niekiedy tak silnie, e zazwyczaj bru-

natna cianka przyjmuje w skutek tego barw mleczno róow lub popielat. W dorzutce paskiej -

zwapnienie zewntrznej cianki istnieje, ale lak sabo rozwinite, e lylko dziaaniem kwani siar-

czanego i tworzenia si w skutek tego charakterystycznych krysztaków siarczanu wapna wyledzi
si daje. Wreszcie dorzutka ciemna posiada dwie bony, z których wewntrzna posiada nader pikne,

delikatnie brodaweczkowate zgrubienia.

Woni wystpuje w rónych gatunkach w rónej iloci. Zawsze przedstawia si w postaci siecio-

wao poczonych rurek lub t ich zacztków, nie posiadajcych adnych zgrubie. Powierzchnia

ich nie jest jednak gadka, owszem zawsze w rónych miejscach rónie silnie spiczasto na zewntrz

rozdta, w skutek wic tego szorstka. Rurki woni z jednej strony przyrastaj zawsze do wewntrz-

nej bony lylko na wierzchokowej czci zarodni, a liczne inne wolne koce sieci, zawsze tpe, gin

w masie zarodników. Szeroko tych rurek waha si midzy i,66 m. m. a 2,1(» m. m. w rónych

gatunkach. U dorzutki jasnej spotykamy oprócz tego pcherzykowate rozcicia niekiedy do

4,15 m. m. szerokie.

W dorzulkach jasnej, ciemnej i paskiej woni rozwija si bardzo licznie. Jeszcze u dorzutki po-

krewnej odszukanie jej nie przedstawia trudnoci. Lecz u dorzutki pospolitej wystpuje ona tylko

zanikowo, szuka jej naley w górnej czci wewntrznej cianki zarodni zazwyczaj po dojrzeniu od-

padajcej wieczkiem. Ztd to pochodzi, e dotychczas wielu badaczów utrzymywao jakoby zarodnie

dorzutki byy pozbawione woni. Wreszcie w dorzutce bezwosku zaledwie kilka rozgazionych

króciutenkich rureczek znale mona, zawsze przyronitych tu jak i u innych do wierzchoka

cianki zarodni.

Wielko zarodników waha si midzy 9, 13 m. m. a 12,43 m. m., powierzchnia ich jest gadka

lub lekko brodaweczkowala.

W ogóle uwaana grupa pyszniaków odrónia si od innych luzowców, posiadajcych take ywo
zabarwione zarodniki, obecnoci woni, posiadajcych w wikszoci razów rozmaite zgrubienia.

Zgrubienia te wystpujce na powierzchni woni, wystpuj juto pod postaci jednej lub kilku wo-

zownie biegncych na prawo, tak w pokrewiestwie kdziorkowatych. Ju t zgrubienia przyjmuj

posta pópiercieniowatych listewek, brodaweczek, kolców, sieci i t. d. u strzpkowatych. To osta-

tnie pokrewiestwo obejmuje zarazem formy odznaczajce si wielk zmiennoci barw w granicach

jednego i tego samego gatunku, co si zkd innd powtarza tylko w zrosozarodniach rulików.

Dorzutkowate nie posiadaj zgrubie na rurkach woni. W niektórych tu nalecych gatunkach

spotykamy si ze -zwapnieniami cianek zarodni, co zreszt tylko w rzdzie wapniaków, ale daleko

.silniej, widzie si daje.



LUZÓWCE. 1':')

CZ DRUGA OGÓLNA.

Z dotychczasowego przegldu historyi rozwoju i budowy rónych form luzowców wierny, e wy-

stpuj one w naturze albo pod postaci zrosozarodni, albo te pojedynczych zarodni. W ksztatowni

ctwie wspominalimy, e zarodnie bywaj foremne lub nieforemne i wymienilimy róne postacie,

w jakich te ostatnie daj si spotka.

Rozpatrujc z uwag wszystkie gatunki luzowców wystpujce w dojrzaym stanie w nieksztatnych

formach, uderzy nas przedewszystkiem ta okoliczno, e ten sposób owocowania jest w niektórych

tylko razach wycznym i jedynym, w innych za przytrafia si tylko wyjtkowo obok foremnych

zazwyczaj zarodni. Sposób ten owocowania nazwiemy piencoszczotrocnia (plasmodiocarpium).

Pierwoszczowocnie wic s najprostszym sposobem owocowania luzowców, w którym pierwoszcz-

nie ich bez odbywania dalszych zmian, pokrywaj si ciank na zewntrz i rozpadaj si we wntrzu

na zarodniki i woni.

Niekiedy pierwoszcznie dziel si przedtem na pojedynczo czci, ale te nigdy nic s sobie równe,

ani co do ksztatu, ani co do rozmiarów i tern si na pierwszy rzut oka daj odrónia od pojedyn-

czych zarodni gromadnie obok siebie stojcych.

Dotychczas znam siedmnacie gatunków nalecych do rozmaitych rodzajów i rzdów, które owo-

cuj wycznie pod postaci pierwoszczowocni. W uskowcu Cariestiego, w makulcach: wtpliwym
i spaszczonym pierwoszczowocnie maj posta poduszeczek w rodku wypukych, ku brzegom nie-

znacznie zniajcych si. Makulec wtpliwy najczciej wystpuje, jednak pod postaci zupenie pa-

skich poduszeczek o zarysach bocznych nieregularnych, czsto falowatych. Cienkowskia yowata,

maworek pogity, Badhamia Alexandrowicza, szaro pia, szaro nieregularny, bezkosmek zmienny,

kdziorek krty, zapletka wyjtkowa i Cornuria czogaczek posiadaj pierwoszczowocnie majce
posta gzygzaków, rónie poskrcanych y, obwarzanków i t. p. W makulcu wyduonym, szaroniu

sieciowatym, zapletce czogaczku, w dorzutkach jasnej i ciemnej, yy te bywaj niekiedy lub te
zawsze poczone w sie.

Najciekawsze s jednak te wypadki, w których gatunki luzowców posiadajce foremne zarodnie

owocuj jako pierwoszczowocnie. Spotykaem je dotd w maworkach : nerkowatym, zmiennym,

pospolitym i Schumachera; w makulcach : wczesnym, uskowatym i rozpierzchym; w zapletce ma-

linie i Cornuvii zotowosej. Niektóre z tych form posiadaj budow do zoon, s zazwyczaj trzo-

neczkowate, opatrzone podsad, tymczasem wszystkie te charaktery znikaj najzupeniej w razie

anomalnego owocowania w jeden z powyej przytoczonych typów pierwoszczowocni. Doda tu je-

szcze musz, e jeden i ten sam gatunek moe przybiera róne formy pierwoszczowocni.

Wanie te to wypadki objaniaj nam znaczenie pierwoszczowocni. Jestto zjawisko spotykane i

w reszcie wiata ustrojowego, a wytomaczone po raz pierwszy przez Karola Darwina (39). Jestto

przez niego tak nazwany : «powrót do pierwotnego typua. Pierwiastkowo jedynym sposobem owo-

cowania luzowców byy pierwoszczowocnie, z biegiem czasu dopiero, niektóre z nich przybray

(39) Charles Darwin, Ueber die Entstchung der Arten. Yierte Auflage, Stuttgart, 1870, p. 181 i dalsze.
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formy regularne pojedynczych zarodni. Z kolei rzeczy, dzi ju ogromnie przewaajca wikszo
luzowców posiada zarodnie ksztatów regularnych, pomimo to niekiedy w skutek dla nas, przyzna
to trzeba, zupenie nieznanych okolicznoci, powracaj one do tak nizkiego typu, z którego kiedy
powstay. Trac one przytem narzdzia (trzonek, podsad) take póniej odziedziczone, a tylko

obecnoci woni i zarodników tak samo si wyksztacajcych, pozwala je nam waciwie oznaczy.

Pojedyncze zarodnie luzowców wystpuj najczciej pod postaci pcherzyków, ze wszech stron

otoczonych bon i przyrosych mniej lub wicej szerok nasada do podoa. Bona tworzca ciank
tego pcherzyka w wikszoci razów jest pojedyncza, zwykle w wierzchoku znacznie ciesza, ztad

te jeeli jest barwna, co czsto ma miejsce, natenie barwy znacznie si zwiksza ku podstawie

zarodni. Ztd te przy sabm zabarwieniu wierzchoek cianki zarodni moe si wydawa bezbar-

wnym. Tylko u niektórych makulców (np. makulec pospolity) cianka zarodni jest w rónych miej-

scach niejednostajnie gruba, lecz podzielona na liczne plamy barwne ; rodek kadej jest najgrubszy,

tm samem najsilniej zabarwiony, brzeg za plamy najcieszy i bezbarwny. Inne makulce poka-

zuj tak sam budow cianki, z t rónic, e te rónej gruboci czci s bezbarwne, np. makulec

uskowaty. W licznych gatunkach wapniaków, przewanie u maworka i w podrodzaju szaronia, który

nazwaem jednobonkiem, zewntrzna strona cianki zarodni jest zgrabiona przez liczne zwapnie-

nia. Zwapnienia te wystpuj albo pod postaci pojedynczych ziarnek, jednostajnie na powierzchni

cianki rozrzuconych, albo t ziarnka te skupiaj si silniej w licznych miejscach cianki. Bkma
najzewntrzniejszych zarodni rulika posiada w licznych miejscach rozdwojenia wypenione istot

ustrojow zabarwion; rozdwojenia podobne w ciance pierwoszczowocni uskowca Carestiego za-

wieraj spore grudki wapna. U innych luzowców wystpuj zgrubienia cianki na ich zewntrznój

stronie jednostajnie na caej powierzchni, u kdziorka czarnonóki i kilku innych pokrewnych pod

postaci nieregularnych esów floresów, u siateczni gromadnej i dorzutki ciemnej pod postaci bardzo

gstych brodaweczek. W strzpkach cianka zarodni w górnej czci zazwyczaj nie posiada zgrubie;

wystpuj one tylko ku doowi, take na wewntrznej stronie, pod postaci brodaweczek, kolców

sieci i rónych podobnych kombinacyi, nieraz bardzo piknych i w rónych gatunkach rozmaitych.

Najciekawsze zgrubienia na wewntrznej stronie cianki zarodni wystpuj w caym rzdzie róno-

bonów. Najczciej dolna cz cianki zarodni zostaje tu jednostajnie zgrabion i tworzyw dojrzaej

zarodni tak przez nas nazwany koszyczek. W górnej czci zgrubienia przyjmuj posta eber paskich

a szerokich, poczonych cieniuteczkiemi poprzecznemi zgrubieniami w siatk o czworobocznych okach

u ebrowca; u przetaczka zgrubienia tworz sie w okach wieloktnych. Ramiona tych sieci bywaj

albo do grube i wszdzie jednostajnie szerokie np. w przetaczku rudym, albo tó s nitkowato cien-

kie, a tylko w miejscach pocze przez nas wzami nazwanych, rozszerzone wielobocznie, tak w naj-

wikszej liczbie razów ; albo dalej wzy takie cz si w sie, pomidzy któr przebiegaj cieniute-

kie wókienka zgrubie, tak u przetaczka pospolitego, albo nareszcie wókienka te znikaj, tak u

przetaczka gromadnego. Zreszt zgrubienia mog dochodzi do samej nasady trzonka, a wówczas

naturalnie koszyczek ginie; stosunek ten zdarza si w jednym i tym samym nieraz gatunku. Naj-

wicej skomplikowane zgrubienia ze wszystkich rónobonów posiada porodek, majcy od dou

koszyczek, dalej zgrabienia ebrowate jak u ebrowca, a wierzchoek uwieczony zgrubieniami

przetaczka.

cianka zarodni bywa niekiedy dwuwarstwowa np. u zlepniczka walcowatego, kdziorka mylnego

i wielu innych.

W makulcach powierzchnia cianki pokryta jest na zewntrz licznymi krysztakami wapna.
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W dwóch wypadkach, to jest u makulców wczesnego i wtpliwego, krysztaki znajdujce si na po-

wierzchni pojedynczej cianki zarodni wystpuj w bardzo znacznej iloci skupione, odpadaj od niej

uskami; takie uski badane pod drobnowidzem okazuj, e skadajce je krysztaki s poczone mi-
dzy sob pewn, cho nieznaczn iloci bezbarwnej istoty pierwoszczowatej natury. Mona wic
ten rodzaj zwapnienia uwaa za zewntrzn ciank skadajc si z maj iloci materyi ustrojowej

i bardzo mocno zwapnionej. Najzupeniej ten sam stosunek zachodzi w gatunkach szaronia, które po-

mieciem w podrodzaju dwubonkiem nazwanym, z t jednak rónic, e zamiast krysztaków spoty-

kamy tu drobne ziarna wapna. W obu wic tych wypadkach zarodnie posiadaj dwie bony : wewn-
trzna przystaje cile do masy zarodników i woni, a zewntrzna odstaje mniej lub wicej mocno,

od wewntrznej oddzielona pust przestrzeni, W podrodzaju szaronia nazwanym gwiazdoszem, we-

wntrzna bonka znika, a raczej zostaje zastpion najzewntrzniejsz warstw zarodników zaniko-

wych, bonieposiadajcych zawartoci, spaszczonych i stykajcych si cile wieloktnie midzy sob.

W tym ostatnim razie zewntrzna cianka jest dwuwarstwowa; warstwa zewntrzna cieniuteczka,

barwna, wewntrzna znacznie grubsza i zwapniona. Niektóre maworki posiadaj take dwie cianki

przystajce do siebie, z których tylko zewntrzna jest zwapniona i znacznie grubsza od wewntrznej.

Zupenie podobnie zachowuje si cianka dorzutki z t rónic, e zewntrzna jej cianka oprócz

zwapnie ma liczne ktowate ziarna ustrojowej materyi ; na pierwszy rzut oka wygldaj one jak

pewne, tak zwane sferokrysztay, ustrojowej istoty, lecz aparat polaryzacyjny przekonywa e po-

dobiestwo to jest najzupeniej nieuzasadnione. Dwie bony w ciance zarodni posiada take gadysz,

wewntrzna jak zwykle jednostajna i cienka, zewntrzna znacznie grubsza lecz dwuwarstwowa; war-

stwa zewntrzna cienka i barwna, wewntrzna znacznie tsza i zwapniona. Dwie bony jednakowo

tgie i obie barwne, z których wewntrzna okala ze wszech stron zarodniki a zewntrzna przechodzi

dalej w rurk trzonka, posiadaj liczne kdziorki, np. kdziorek kruchy, Decaisna, czarnonóka i

t. d. Wreszcie dwie bony posiada jeszcze i niaworek dziwny, z t rónic e cianka wewntrzna
jest tga i barwna a zewntrzna nadzwyczaj delikatna i bezbarwna, obie bezwapienne. Ziarna

wapna s pomieszczone kupkami pomidzy obydwoma bonami.

W jedynym tylko wypadku, to jest u kubeczka wielobona, zarodnie posiadaj trzy boniu za

ciank zarodni. Najzewntrzniejsz jest jednostajna, cienka, barwna; na niej ley gruba, tga, bez-

barwna, w szczególniejszy sposób zwapniona, obie okalaj ze wszech stron mas zarodników i woni

;

wreszcie trzecia do obydwóch przystajca, w górze cieniuteka, ku doowi staje si tsz i prze-

chodzi wreszcie w rurk trzonka.

Niekiedy zarodnie s zupenie pozbawione bony, tak w niektórych czuprynkach, siecionogu, kol-

conogu, we wszystkich zarodniach skadajcych zrosozarodnie Brefeldii, w wewntrznych zarodniach

tworzcych zrosozarodnie smtosza, samotka i rulika. Podobnie wmrzyku i strzpku sieciowosym,

lecz tutaj cianka zastpiona jest najzewntrzniejsz warstw zarodników, niemajcych zawartoci,

spaszczonych i wielobocznych, stykajcych si cile pomidzy sob. Jakemy ju powyej wspo-

mnieli, w podobny sposób zastpiona jest wewntrzna bona szaroniów nalecych do podrodzaju

gwiazdosza.

Wreszcie w dwóch wypadkach bona zarodni znika tylko czciowo i to w stale okrelonych miej-

scach, a mianowicie w zrosozarodniach dblika i mylnika. Wpierwszym wypadku zarodnie stoj w je-

dnej warstwie cile skupione i s walcowate, otó tylko ich czubki s pokryte bon i wystaj na

zewntrz jako malekie brodaweczki, a ze cian bocznych stykajcych si ze sob powstaje w kadej

zarodni tylko cz trójkoczastych wókien. W mylniku kada zarodnia ma sze otworów okr-
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gych jeden od góry, jeden od dou, a cztery z boku; pozostae wic cianki zarodni, wspólne zreszt

dla wszystkich tworzcych jedne zrosozarodni, tworz szkielet trójskrzydlatych bon opisanych da-

wnij za woni.

Lenia jest narzdziem wystpujcem tylko w niektórych gatunkach, jestto reszta pierwoszczni

niezuytej do budowy zarodni, przylegajca do podoa i czca zarodnie w podstawach pomidzy

sob. W jednym i tym samym gatunku lenia moe by raz do silnie rozwinit, gdy tymczasem

innym razem wystpuje do sabo lub znika zupenie.

Najczciej wystpuje ona jako pojedyncza bonka, tak np. w niektórych szaroniach, kdziorkach,

w padziorkach. Zazwyczaj jest ona barwna, silniej zabarwiona jak cianka zarodni. W kdziorku

zociku i jemu pokrewnych zarodnie kuliste s doln czci nieco zagbione pod poziom leni. Je-

eli zarodnie s trzoneczkowate, to lenia przechodzi bezporednio w rurk trzonka, która tem sa-

mem od dou, to jest od podoa, nie jest zamknit.

W zarodniach cile obok siebie stojcych, np. w zlepniczkach, niektórych szaroniach i w prawie

wszystkich zrosozarodniach, lenia skada si z licznych bonek, rónej gruboci, lecz zazwyczaj' cien-

kich, na sobie lecych i w niektórych miejscach z sob zronitych. Miejsca zronite wystpuj
w górnych warstwach coraz czciej, tak e nieraz spotyka sio daj lenie skadajce si tu z licznych

soczewkowato podunych pcherzyków tworzcych niby tkank. W ruliku olbrzymim niby tkanka ta

skada si z prawieWielociennych pierwiastków.

W wapniakach najczciej najzewiilrzniejsza warstwa leni skada si przewanie z istoty ustrojo-

wej mocno zwapnionej, po odwapnieniu przedstawiajcej gbczast natur. W tych razach wypu-

kliny jej do wntrza na niej siedzcych zarodni tworz podsady.

Bardzo szczególny pokrój ma lenia zlepniczka trzoneczkowatego; ma ona ksztat stokowaty, nie-

znacznie ku górze zwona i uwieczona gromad walcowatych zarodni. Skada si ona z wielocien-

nych pcherzyków o ciankach delikatnych, bezbarwnych. Na zewntrz pokrywaj j ze wszech

stron paskie, wielobocznie stykajce si pcherzyki, mocno zabarwione, majce szczególn zawarto

i bdce zanikowemi zarodniami.

Zreszt wspomnie wypada, e niekiedy w pierwoszczniach zawierajcych wielki stosunek wapna

zbyteczna ilo tego pozostaje na podou, czc w postaci szerokich strug trzonki zarodni pomidzy

sob; taki stosunek znachodzi si daje np. w aobni lub szaroniu Michelego i w tym razie te strugi

wapna bez ladów istoty ustrojowej nazywamy leni.

Trzoneczek w najprostszym wypadku jest rurk, z jednej strony rozszerzajc si na podou i prze-

chodzc czsto w leni, z drugiej za strony czc si z doln czci zarodni, oddzielon od niej

jej ciank. Rurka tej cianki jest bon tg, zazwyczaj barwn, podunie smugami zgrubia,

czsto pofadowan. Moe ona by pusta lub te wypeniona istot ustrojow, nierzadko przytem

zwapniona. Tak si rzecz ma u wiotka, wizaka, maworków, Badhamii, makulca grzybka, siateczni

podpartj, wreszcie u wszystkich rónobonów.

Zupenie podobnie zachowuje si trzonek w makulcach : pospolitym, makówce i garbatym, z t
rónic, e w górnym kocu zrasta si nie ze ciank zarodni a z pcherzem tworzcym w tych razach

podsad.

W bardzo licznych wypadkach rurka trzonka wdraa si do wntrzna zarodni przeduajc si tam

bezporednio w podsad; jestto wic jeden tylko pcherzyk, którego cz ukryt we wntrzu za-
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rodni nazywamy podsada, a przedueniu jej na zewntrz zarodni dajemy nazw trzonka. Zawarto

rurki trzonka moe by tak rozmaita jak i w poprzednim wypadku. Tylko u niektórych czu-

prynek i w prawie wszystkich byszczakach znajdujemy w rurce trzonka liczne wókna w sie po-
czone. Wókna te niekiedy rozszerzaj si bonkowato. Rozszerzenia te szczególniej silnie wystpuj

w uskowcu tygrysowym, którego trzonek podzielony jest tym sposobem na liczne faszywe komory.

Trzonek siecionoga skada si z licznych wieloktnych pcherzyków cile ze sob spojonych, pier-

woszczowatej natury.

W tych razach, gdy zarodnie posiadaj przynajmniej dwie bony, z których wewntrzna okala ze

wszech stron mas zarodników, wtedy zewntrzna przechodzi bezporednio w rurk trzonka. Taki

stosunek spotykamy w gadyszu, kubeczkach, maworku dziwnym, zapletce malinie i kilku kdzior-

kach z pokrewiestwa kdziorka kruchego. Tutaj wic mona powiedzie, e rurka trzonka rozszerza

si w wierzchoku maczugowato i w tm rozszerzeniu ukrywa si waciwa zaród nia. I tutaj zawarto-

ci moe by powietrze lub istota ustrojowa.

Zreszt we wszystkich strzpkach, w kdziorku mylnym i zapletce maczugowatej trzonek wraz

z zarodni tworz jedn tylko jam. Pcherzyk ten zwa si ku doowi nieraz bardzo nagle, zawsze

bardzo znacznie, i t cz zwon nazywany trzoneczkiem. W tym razie jest on wypeniony,

powyej ju szczegóowo opisanymi, nierozwinitymi zarodnikami i zacztkami woni.

Doda jeszcze naley e cz •cianki zarodni, w której si z ni czy trzonek bywa zazwyczaj

ciemniej, czsto odmiennie zabarwiona; niekiedy, w razach gdy cianki s zwapnione, wolna od

zwapnie, np. w szaroniu dugonogim. Bardzo, czsto fady trzonka przechodz i na doln cz za-

rodni tworzc tam take liczne fady, co szczególniej silnie wystpuje w szaroniu Michelego, na któ-

rego spodniej, paskiej czci zarodni fady rurki trzonka tworz liczne sieciowao popltane, mocno

wypuke yy.

Podsady wystpuj tylko w trzech rzdach luzowców, to jest u wapniaków, smtoszy i pylanek.

W najprostszym wypadku, gdy zarodnie s siedzce, podsada jest najczciej mocno zgrubia

doln czci zarodni, juto bardzo pask, ju soczewkowat, ju pókulist, ju wreszcie jajowat;

o podstawie ustrojowej mocno w róny sposób zwapnionej. Albo te jest pcherzykism cienkocien-

nym o ksztatach nieregularnych, wypenionym ziarnami wapna, Tak najczciej u szaroni. Niekiedy

ksztat zarodni jest charakterystyczny dla gatunku, w innych za razach wszystkie dopiero co wymie-

nione formy podsady znajdujemy w jednym i tym samym gatunku.

W formach trzoneczkowatych podsada albo jest pcherzykiem w rodku zarodni zawieszonym, np."

w malowoju, badhamii, kubeczku; albo bezporedniem przedueniem rurki trzonka wdrajcem
do wntrza zarodni i w rozmaity sposób uksztatowanm. W maworkach Schumachera i sztywnym,

w byszczaku Fuckla podsada tak zbudowana jest niepozorna. W uskowcu tygrysowym, byszcza-

kach, szaroniach i makulcach dochodzi do poowy zarodni i bywa w rozmaity sposób rozszerzona.

W malowoju, aobni, kieliszniku wspaniaym, w czuprynkach i padziorkach dochodzi prawie do

wierzchoka zarodni. W tych razach posiada zawsze tak sam budow i zawarto jak rurka trzonka,

której jest tylko przedueniem.

W szaroniu Michelego jestto pusty, soczewkowaty pcherzyk, z jednej strony zronity z rurk
trzonka, z drugiej ze ciank zarodni. W makulcach pospolitym i makówce, samodzielny ten take
pcherz jest podzielony przez liczne rozgazienia bony na faszywe komory zawierajce w pierw-

szym gatunku grudki wapna, w drugim jego krysztay. Wreszcie makulec garbaty ma podsad zupe-
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niepodobna tej makulca pospolitego, ale na niej znajduj si tu liczne zarodnie, cile obok siebie

stojce i przybierajce wszystkie razem ksztat pólkulisty.

Nareszcie w zrosozarodniacb pianki, Brefeldii, smtosza i samotka, podsady wszystkich zarodni

zrastaj sio ze sob, tworzc w pierwszej liczne rozwidlenia, w innych drzewkowate rozgazienia

przyrose w licznych miejscach do dolnej czci ciaa zrosozarodni.

Zarodniki luzowców w stanie dojrzaym, zupenie jeszcze wiee, lub po wyschniciu zwilone

przedstawiaj si z nielicznymi wyjtkami w postaci malekich kulek. Przy wysychaniu cianki ich

cigaj si bardzo czsto \\ rozmaity sposób. U niektórych kdziorków przyjmuj wówczas ksztat

wieloktów; u strzpków jedna poowa ich bony pozostaje wypuk, druga za staje si wkls
i w skutek tego cao ma posta czaszek. W wielu innych wypadkach, szczególniej wtedy gdy

cianka zarodnika jest nader cienka, brzegi takiej czaszy zawijaj si ku rodkowi i zarodniki maj
ksztat ódkowaty. W kadym jednak razie, zwilone przybieraj napowrót pierwotn kulist posta.

Siecionóg posiada zarodniki walcowate, samotek owalne, mylnik ksztatu wycinka kuli.

Zazwyczaj zarodniki znajduj si zupenie wolne w zarodni, w kilku jednak wypadkach, to jest

u mylnika, badhamii wydtej, Bulliarda i zmiennej, stoj one skupione w mae gromadki. Ilo ich

w jednej grudce waha si midzy czterema a dwudziestu dwoma. Grudki takie zwilone rozpadaj

si bez uciekania si do mechanicznych rodków na pojedyncze zarodniki. W adnym jednak razie

grudki te nie s otoczone wspóln bon, jak to niektórzy badacze- utrzymywa chcieli.

Najmniejsze zarodniki posiada siecionóg, s one 0,24 szerokie a 0,04 m. m. dugie. Ruliki maj
zarodniki od 3,5 do o m. m., rónobony od 5 do 6, o m. m., niektóre smtosze lub maworki

od 6 do 8 m. m. wielkie. Wikszo luzowców posiada zarodniki od 8 do 12 m. m. rednicy majce.

Wiksze spotykaj si rzadko, tak np. u maworków nienego i dziwnego, w badhamii wielkonasien-

nej, u byszczaka Fuckla, u niektórych kdziorków, gdzie rednica ich wynosi od 12 do 16m. m.

Najwiksze wreszcie zarodniki bo do 17,8 m. m. wielkie, posiada pierwobon maleki. Rzadko spoty-

kaj si gatunki, których zarodniki s wszystkie zupenie równe, zazwyczaj wielko ich waha si

o 2,5 m. m. Oprócz tego jednak nierzadko spotka mona pomidzy typowo rozwinitymi zarodni-

kami inne, od nich dwa, niekiedy nawet kilka razy wiksze, przytem zarysy ich s zazwyczaj do
nieregularne. De Bary przekona si, e takie zarodniki w szaroniu nieksztatnym mimo to kiekuj

równie dobrze jak inne normalnie rozwinite. Gzy tak jest we wszystkich wypadkach, to dopiero

przysze dowiadczenie nauczy nas musi.

Bona zarodników jest zawsze pojedyncza, zazwyczaj tga i mocno zabarwiona. Pierwobony, wa-

pniaki i smtosze posiadaj zarodniki fioletowe lub brunatno-fioletowe, w innych rzdach barwy s
rozmaite, lecz zazwyczaj ywe. W ogóle zarodniki i woni maj barw cianki zarodni lecz mniej-

szego natenia. Zreszt w masie uwaane zarodniki mog by ywo zabarwione, kiedy tymczasem

pod drobnowidzem barwa ta zaledwie e wystpuje tak jest saba, ma to najczciej miejsce natural-

nie wtedy, gdy cianka zarodnika jest nader delikatn bonk, tak w niektórych maworkach, ruli-

kach, kdziorkach i rónobonach. Naturalnie rozstrzygnicie kwestyi, czy zawarto jest take zabar-

wiona, przedstawia wówczas wielkie trudnoci. Zazwyczaj jednak zawarto jest bezbarwna. Dotd

tylko u dblika znalazem pywki lekkim odcieniem róowym zabarwione, pozostajca bona po wy-

kielkowaniu jest jednak take barwna.

Bardzo czsto bona zarodników jest najzupeniej gadka, w przewanej jednak liczbie razów opa-

trzona na zewntrz rozmaitemi zgrubieniami. Zgrubienia te wystpuj najczciej pod postaci bro-

daweczek o szerokich podstawach i mao wypukych, lub te spiczastych, dalej boków mniej lub
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wicej dugich, wreszcie cierni. We wszystkich wypadkach to brodaweczki, kolce lub ciernie -a je-

dnostajnie rozrzucone na powierzchni bony zarodnikowej, jedyny wyjtek stanowi Badhamia

lilowa, która posiada kolce nieregularnie rozmieszczone. W rzadkich wypadkach zgrubienia maj
posta listewek w sie poczonych. Listewki te s nader cienkie i nizkie w padziorku podobnym i

byszczaku Fuckla. W kdziorku pokrewnym listewki te s od 0,(5 m. m. do 0,8 m. m., w zapletce

czogaczku od 0,4 m. m. do 0,6 m. m., wCornuvii zotowosej od 0,8 m. m. do 1,7 m. m., w k-
dziorku zociku od 1,7 m. m. do 2,6 m. m. wysokie. Zreszt po wikszej czci s one jednorodne,

tylko u kdziorka pokrewnego spostrzegamy na ich powierzchni szeregi punktów janiejszych, kLóre

oznaczaj podstawy walcowatych miejsc zupenie niezgrubiaych. U maoci byszczcej na listewkach

i na ciance pomidzy niemi znajduj si. jeszcze drobniutkie kolce. W kdziorku Jacka wreszcie

zgrubienia maj posta nieregularnych plam, do wysokich, o zarysach falowatych, i tu podobnie

jak w kdziorku pokrewnym, wzdu ich wysokoci pozostaj liczne walcowate przestrzenie zupenie

niezgrubione.

W wielu razach bona zarodnika jest wszdzie jednakowo tga, w innych jednak pewne jej miejsce

jest znacznie ciesze. W tern to wanie miejscu bona przy kiekowaniu najpierw pka dla uatwie-

nia wyjcia zawartoci. To ciesze miejsce bony jest zawsze ograniczone koem. Koo to jest albo

bardzo malekie w stosunku do caej kuli zarodnikowej, albo zajmuje jedne czwart jej powierzchni.

W jednym tylko wypadku, to jest u samotka, cianka zarodnika w poowie swej powierzchni ma
bon znacznie ciesz.

Zawarto zarodników stanowi pierwoszcze opatrzone jdrem i jderkiem. Pierwoszcze jest zwy-

kle jednorodne, czasem spotka si w nieni daj kropelki tuszczu lub róne grudki silnie amicej

wiato istoty.

Woni wystpuje u wszystkich luzowców wyjwszy bezkosmków, rónobonówi pierwobonów.

Co do miejsca przytwierdzenia bywa ona zupenie woln w kdziorku, maoci, Cornuvii i u nie-

których zapletek. U zapletki maczugowatej i niektórych strzpków woni take jest wolna, bo

nieprzyronita do cianki zarodni, ale liczne jej koce s zaklnite midzy zawartoci trzonka.

Tylko do dolnej czci cianki zarodni, w niektórych strzpkach, w kolconogu i w szaroniach nale-
cych do podrodzaju gwiazdosza. Tylko do górnej czci cianki zarodni w dorzutce i w mrzyku.

W wikszoci wapniaków i w siateczni woni przyrasta na caej przestrzeni cianki zarodni.

Woni kdziorka skada si z zupenie pojedynczych wolnych rurek woni. W kdziorku myl-

nym i maoci rurki te s nieco rozgazione. W niektórych makulcowatych, np. w makulcu grzybku,

wókna woni s pojedyncze lecz w obu kocach zronite ; u innych rozgaziaj si one kilkakro-

tnie ku górze, np. w szaroniu Stahla, w innych znów takie wizkowate wókna zrastaj si z sob
w sieci, np. w makulcu Fuckla, tak samo i w wizaku. U wielu makulcowatych pojedyncze w rodku
przebiegu nitki, w obu kocach rozgaziaj si bardzo gsto i zrastaj sio temi rozgazieniami po-

midzy sob, np. w szaroniu Alexandrowicza. W innych wreszcie makulcowatych, w wielu mawor-
kowatych, we wszystkich pyszniakach wyjwszy kdziorków i maoci, w bardzo wielu padziorko-
watych, rurki lub wókna woni tworz wszechstronne sieci. W zapletce, Cienkowskii, kolconogu

i Cornuvii, niektóre koce tej sieci s wolne i stosownie do gatunku charakterystycznie zaostrzone.

\Mókna te czy te rurki woni posiadaj bardzo rón grubo, najciesze s zapewne u szaronia

sieciowatego, to jest 0,4 m. m., najgrubsze u kdziorka zocika 8,3 m. m. Daleko szersze (do 35 m. m.)
s wreszcie rurki woni u rulików. W bardzo wielu wypadkach u wapniaków i smtoszy rurki woni
s w nasadzie znacznie szer.sze jak ku kocowi, nieraz jak np. w aobni przy podsadzi, zkd bior

ART. IV. i[_
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pocztek s rurkami a w drugim kocu, gdzie si stykaj ze cianka zarodni staj sir wóknami.

W wielu strzpkach, w rulikach, wapniakach gruho ich niezalenie od miejsca ulega licznym wa-

haniom. W strzpku wyprostowanym w rodkowej czci przebiegu rurki woni s znacznie szersze

jak w skrajnej, a w strzpku porednim w dolnej czci wsze jak w górnej.

Zreszt woni moe by w pewnych miejscach znacznie rozdta. W niektórych kdziorkach roz-

dcia takie przypadaj zazwyczaj przed kocem wolnym woni; u kdziorka Decaisna i krtego

w niektórych strzpkach, np. w strzpku zawiym, rozdcia te spotykaj si niezalenie od miejsca.

U Brefeldii na granicy dwóch zarodni ich woniecz si z sob za pomoc szczególniejszych pche-
rzyków omiokomorowych. W makulcu spaszczonym woni pozostaje w zwizku z olbrzymimi,

stosunkowo do jej szerokoci, pcherzykami wypenionymi barwnikiem, wdraa ona do ich wntrza

i rozgazia si stajc si przytem znacznie szersz.

Pierwsze lady zgrubie woni spotykamy w niektórych makulcowatych. Tak w tym jak we wszy-

stkich innych razach zgrubienia te wystpuj na zewntrz rurek lub wókien woni. Zgrubienia te

u makulcowatych s zazwyczaj bardzo niepozorne. Charakterystyczne s one np. dla makulca garba-

tego, gdzie maj posta wrzecionowat; s kuliste w szaroniu gwiazdoszu, haczykowate w szaroniu

pile. Potniej wystpuj ju w strzpkowatych, gdzie istniej jako kolce, brodaweczki, piercienie

lub sieci, juto jednakowo rozmieszczone na caj powierzchni nitki, juto przebiegajc po wownicy
o bardzo szerokich skrtach, juto wystpujc inaczej na jednej jak na drugiej stronie nitki, lub te
wreszcie inaczej w rónych miejscach przebiegu woni w zarodni. Nareszcie u kedziorkowatych

zgrubienia obiegaj jako wownice na prawo biece w liczbie dwóch, trzech, czterech, piciu lub

co najwicej szeciu; mog one by paskie lub spiczaste, gadkie lub uzbrojone kolcami. W k-
dziorku zociku pomidzy dwoma wownicami przebiegaj zgrubienia poprzeczne w postaci cieniu-

tekich listewek.

Zawartoci rurek woni jest zazwyczaj przewanie, niekiedy jak w wiotku, strzpkach, ruliku i t. d.

wycznie powietrze. W maworkach w pewnych rozdtych miejscach woni spotykamy grudki wa-

pna, tosamo u kubeczka, wizaka i gadysza. W Badhamii i kieliszniku woni w caym przebiegu

wypeniona jest wapnem. W kdziorkach spotykamy zawarto pierwoszczowatj natury.



V. — SYSTEMATYKA.

Klasa : luzówce. — Mycetozoa cle Bary.

W modoci nagie, ruchliwe, w skutek tego posta sw zmieniajce masy pierwoszcza (pierwoszcznie

— plasmodia) . Masy 'te w czasie owocowania rozdzielajce si niekiedy na pojedyncze czci przecho-

dz w nieruchome owoce. Owoce albo ksztatów nieregularnych (pierwoszczoioocnie—plasmodiocarpia)

albo regularnych {zarodnie — sporangia). Zarodnie przez zlewanie i zrastanie si tworzce niekiedy

owoce zoone {zrosozarodnie — cethalia). Zrosozarodnie zazwyczaj okazaych rozmiarów, ksztatów

regularnych lub nieregularnych, nagie lub pokryte wspóln powok {kor — cortex). Zarodniki

{Sporae) tworzce si albo wewntrz owoców przez wolne powstawanie komórek albo na ich po-

wierzchni przez dzielenie si. Zawarto zarodników przy kiekowaniu daje pocztek nagiej pywce
opatrzonej jdrem, kurczliwym wodniczkiem i dug rzs, albo pezakowi. Pywki te lub pezaki

zlewajc si masami daj pocztek ruchliwym pierwoszczniom.

KLUCZ ANALITYCZNY

sucy do oznaczania rodzajów luzowców.

1. Zarodniki na zewntrz luzowatych zarodni lub zrosozarodni (Exosporea3). . ' 2

Zarodniki wewntrz zarodni lub zrosozarodni (Endospore«) 3

2. Zarodnie zronite w drzewkowate rozgazienia lub sie o oczkach wielokt-

nych Geratium

3. Zarodniki fijoletowo lub brunatno-fijoletowo zabarwione (Amaurosporerc) . . . 4

Zarodniki inaczej, zwyczajnie ywo zabarwione (Lamprosporea?) 32

4. Bez woni (Atricha;) o

Z woni (Trichophora?)
'

7

•5. Pojedyncze zarodnie (Protodermere) 6

6. cianka zarodni pojedyncza , Protoderma
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7. Zwapnienia na powierzchni lub wewntrz zarodni lub zrosozarodni (Calcare;e) 8

Zarodnie lub zrosozarodnie bez zwapnie (Amaurocne te*) 21

8. Woni o wóknach w sie poczonych, barwnych, niektóre jej rozgazienia

wybiegaj w wolne koce (Cienkowskiace*) „ 9

Woni o rurkach cienkociennych bezbarwnych, przewiecajcych, zazwyczaj

w nieregularn sie poczonych i w wzach rozdtych, zazwyczaj nie rozwi-

nita lub zastpiona rodkowym wielkim wzem (Physaracea?) 10

Woni o wóknach bardzo cienkich, rzadziej o zanikowych rurkach; zazwy-

czaj fijoletowych lub rzadziej bezbarwnych, pojedynczych lub poprzecznemi

rozgazieniami w sie poczonych, stale bez zwapnie. Podsada zazwyczaj

silnie rozwinita (Didymiacea?) i9

Zarodnie walcowate, tpe, pojedyncze lub poczone w drzewkowato rozga-

zione zrosozarodnie o podsadach take walcowatych rodkowych. Woni
o wóknach fijoletowych bezwapiennych, w sie poczonych (Spumariacere) 20

9. Wolne koce woni zaostrzone, wapniaczki nader silnie rozwnilc, bardzo

paskie i zazwyczaj rozgazione Gienkowskia

10. Pojedyncze zarodnie 11

Zarodnie poczone w powikany splot zrosozarodni Fuligo

11. Zwapnienia tylko na powierzchni zarodni, woni bez zwapnie, rurki jej wy-

penione powietrzem 12

Zwapnienia i wewntrz zarodni, rurki woni wypenione w zupenoci lub

w czci wapnem 13

12. Rurki woni szerokie, zzradka poprzecznemi rozgazieniami w sie poczone,

w obu kocach przymocowania i w ogóle w caym przebiegu jednakowo grube Trichamphora

13. Caa sie rurek woni wypeniona wapnem 14

Sie woni w niektórych tylko miejscach zwapniona 15

li. Zarodnie nieregularnie pkajce ,
Badhamia

Zarodnie pkajce wieczkiem, po jego odpadniciu ucite Scyphium

15. Sie woni nieregularna 16

Rurki woni w podstawie szerokie, ku górze coraz ciesze, rozwidlajce si

licznie pod ostrym ktem, rozgazienia w sie regularn poczone, wapniaki

niepozorne Tilmadoche

16. Tylko niektóre wzy woni zamienione w wapniaczki 17

Wszystkie wzy woni zamienione w wapniaczki 18

17. Wikszo wzów nierozwinita, wapniaczki ztd bardzo nieliczne, zarodnie

o ciance delikatnej, pojedynczej, podsada rodkowa walcowata Graleriachea



LUZÓWCE. gg

Poowa wzów pusta, druga poowa zamieniona w wapniaczki. cianka zalu-

dni podwójna . . . , Leocarpus

18. Zarodnic nieregularnie pkajce, cianka zarodni pojedyncza lub podwójna . . Physarum

Zarodnie regularnie wieczkiem pkajce, brzeg ich po otwarciu zazwyczaj

ucity Craterium

19. cianka zarodni pojedyncza lub podwójna, zewntrzna zawsze pokryta na ze-

wntrz krysztakami wapna Didymium

cianka zarodni pojedyncza lub podwójna zewntrzna zwapniona ziarnami, te

niekiedy zbite skorupiasto Chondrioderma

Powierzchnia zarodni pokryta uskami wapiennemi okrytemi cienka bonk,
lub soczewkowatemi zwapnieniami umieszczonemi w rozdwojeniach jej cianki Lepidoderma

20. Zarodnie pojedyncze, podsada rodkowa wypeniona wapnem Diachea

Zrosozarodnie, podsady ich rozgazione, wypenione powietrzem Spumaria

21. Pojedyncze zarodnie 22

Zrosozarodnie 28

22. Zarodnie opatrzone podsad 23

Zarodnie bez podsady (Echinosteliacese) 27

23. Podsada dochodzi do poowy lub prawie do wierzchoka zarodni, dajc w li-

cznych miejscach pocztek sieciowatj woni (Stemonitacea?) 24

H Podsada dochodzi do wierzchoka zarodni i tu tworzy krkowate spaszczenie,

z którego dopiero woni bierze pocztek (Enerthenemaceaj) 26

24. Ostatnie rozgazienia woni tworz na jej powierzchni sie równoleg do

cianek zarodni Stemonitis

Brak takiej powierzchownej sieci 25

25. Podsada pod wierzchokiem gubi si we woni tworzcej zbit, wszechstronn

i zagmatwan sie '. Comatricha

Podsada dochodzi tylko do poowy wysokoci zarodni, woni regularnie roz-

widlajca si jak w Tilmadoche, lub kowato popltan sie Arcyrii tworzca Lamproderma

26. Wókna woni cienkie, rozwidlajce si, lecz niepoczone w sie Enerthenema

27. "Wókna woni zrzadka tylko rozwidlajce si, niektóre ich rozwidlenia wybie-

gajce w wolne koce Echinostelium

28. Podsady pojedynczych zarodni w zrosozarodniach zronite w drzewkowate

rozgazienia, do podstawy zrosozarodni przyronite , 29

29. Z pojedynczych podsad bierze pocztek system regularnej, w sie poczonej

woni, podobnój jak u Comatricha (Amaurochaitacea?) 30
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Z pojedynczych podsad rozchodz si w promieniach cienkie pojedyncze wó-
kna woni, czce si z podobnemi ssiednich zarodni, na wspólnej ich gra-

nicy (Brefeldiacea?) 31

30. Sie woni o wóknach tgich, w wzach trójktnie zgrubiaych Amaurochrcte

31. Wókna woni na granicach zarodni poczone za pomoc wielkich pustych

pcherzyków Brefeldia

32. Bez woni (Atriclw?) 33

Z woni (Trichophorre) 39

33. cianki ^zarodni nie istniejce lub jednostajne (Anemerc) . . . . 34

cianka zarodni posiada na wewntrznej stronie drugorzdne, w róne sieci

poczone zgrubienia (Heterodermea?) 38

34. Zarodnie trzoneczkowate (Dictyosteliacea?) 35

Zarodnie lub zrosozarodnie o ciankach caych (Liceacea?) 36

Zrosozarodnie o ciankach regularnie podziurawionych (Clathroptychiacefe) 37

35. Zarodnie nagie, trzonek wielokomorowy Dictyostelium

36. Pierwoszczowocnie Licea

Zarodnie ksztatów walcowatych, na silnie rozwinitej, niekiedy trzoneczko-

wato wygldajcej leni skupiono stojce Tubulina

Zrosozarodnie nagie Lindbladia

37. Zrosozarodnie z jednej warstwy zarodni zoone, pojedyncze ich zarodnie tak

zbudowane e od ich górnej dzwonoczkowatj czci przebiega ku doowi

sze trójkaciastych wókien ' Clathroptychium

Zrosozarodnie z wielowarstwowych zarodni zoone, najzewntrzniejsze ich

cianki zrastaj si w gadka, pojedyncza, papierowata kor, wewntrzne w sze-

ciu miejscach na granicy kadych dwóch wielkimi otworami z sob spóku-

jce. Resztki cianek tworz trójskrzydlny szkielet wszechstronnej sieci .... Enteridium

38. System zgrubie drugorzdnych, trwaych sieciowaty, o wóknach cienkich,

zazwyczaj w wzach rozszerzonych Cribraria

System zgrubie trwaych sieciowaty, zoony z równolegych szerokich eber

poczonych cieniutkiemi poprzecznemi wókienkami Dictydium

System zgrubie trwaych sieciowaty, w dolnej czci zarodni jak w Dictydium,

w górnej jak u Gribrarii zbudowany Heterodictyon

39. Zrosozarodnie; pojedyncze ich zarodnie maj podsady (Rcticularie.T) 40

. Zarodnie lub zrosozarodnie bez podsad (Calonemea?) 42

40. Podsady zarodni zronite w drzewkowate rozgazienia, do dna zrosozarodni

przyrose (Reticulariacete) 41
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41. Woni o rurkach delikatnych, powietrzem wypenionych, cianki ich nie-

zgrubione Reticularia

42. Woni bez zgrubie, czsto zanikowo rozwinita, w ciance czste zwapnie-

nia, zawsze pojedyncze zarodnie (Pericuenacese) 43

Zgrubienia woni pod postaci brodaweczek, kolców, piercieni, pópiercieni

lub sieci, zarodnie ich tg kora pokryte, zrosozarodnie bez zwapnie (Arcy-

riacese) 44

Zgrubienia woni pod postaci na prawo biegncych wownic, pojedyncze

zarodnie bez zwapnie (Trichiacese) 48

43. cianka podwójna, sie woni do wewntrznj, do górnój jej czci przyro-

nita Perichfena

44. Pojedyncze zarodnie 45

Zrosozarodnie z zarodni w splot poczonych; zewntrzne zarodnie tego

splotu tworz tg dwubonn kor, pokryt na zewntrz pcherzykami bar-

wnymi Lycogala

45. Woni z pojedynczych rurek. . . . , . Oligonema

Woni poczona w sie .*
„ 46

46. Powierzchnia zarodni pokryta pcherzykami barwnymi

Powierzchnia zarodni bez pcherzyków barwnych 47

47. Sie woni przyrosa jednostajnie na caej przestrzeni cianki zarodni Lachnobolus

Koczyny sieci woni przyrose tylko do kieliszkowatego rozszerzenia trzonka

lub zaklnite midzy jego zawartoci Arcyria

Sie woni zupenie wolna Cornuvia

48. Woni zoona z licznych pojedynczych, wolnych nitek Trichia

Woni w sie poczona Hemiarcyria

DODATKOWY KLUCZ ANALITYCZNY

do oznaczania rodzajów zrosozarodni.

1. Zarodniki pojedyncze kuliste 2

Zarodniki ksztatu wycinka koa, poskupiane w grudki, od czterech do dwu-

dziestu dwóch liczce Eteridium

2. Pojedyncze zarodnie zrosozarodni bez woni 3

» » i) z woni 4
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3. cianki zronitych zarodni cae Lindbladia

Z bocznych cianek pozostaje tylko sze trójkanciastych wókien Clathroptychium

4. Zarodnie bez podsad 5

Zarodnie z podsadami . , 6

5. Zarodnie poczone w cisy splot, pozbawione cianek, wyjwszy zewntrz-

nych tworzcych dwuwarstwow barwnymi pcherzykami pokryt kor;

woni bez zwapnie opatrzona na zewntrz zgrubieniami, zarodniki nie fijo-

letowe Lycbsala

Zarodnie poczone w cisy splot, opatrzone ciankami zwapnionemi, skrajne

tworz niekiedy kor, woni opatrzona wapniakami, nazewntrz pozbawiona

wszelkich zgrubie, zarodniki fijoletowe Fuligo

G. Podsady zronite w drzewkowate rozgazienia, do dna zrosozarodni przyro-

nite „ 7

7. Zarodniki fioletowe 8

Zarodniki brunatne, woni o rurkach cienkociennych, bez zgrubie, wype-
nionych powietrzem Reticularia

9

8. Zrosozarodnie ksztatów drzewkowatych, wszystkie pokryte wapnistym na-

kipem, cianki zarodni zronitych pokryte krysztakami wapna Spumaria

Zrosozarodnie ksztatów nieregularnych, niezwapnione 9

i). Pokryte tg kor, woni w postaci wszechstronnych sieci o wóknach tgich Amaurocnete

Nagie, o powierzchni brodaweczkowatej, woni o wóknach nitkowatych, na

granicy pojedynczych zarodni poczonych wielkimi, powietrzem wypenio-

nionymi omiokomorowymi pcherzami Brefeldia

DZIA I

Zewnatrzzarodnifcowe (Exosporea?).

Zarodniki przez dzielenie si na powierzchni zarodni powstajce.

Zawarto zarodników przy kiekowaniu rozpada si przez kolejne dzielenia si na dwie cz:, na

om pywek. Pywki zamieniaj si w pezaki, ze zlania si których powstaj pierwoszcznie. Pier-

woszcznie skadaj si z dwóch istot, jednej przejrzystej rozpuszczajcej si w wodzie opony przeni-

knionej na wskro drug bdc ziarnistem pierwoszczem. Przy formowaniu si owoców opona daje

szkielet przyszego ich ksztatu a pierwoszcze dy tu pod powierzchni opony, rozdziela si tam na

pejedyncze wieloktne czci. Tc zaokrglaj si i zostaj wyniesione na powierzchni owocu przez

trzoneczki wytworzone z istoty opony. Stany spoczynku nieznane.
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Tutaj naley rodzaj : luzek (Certium). Poniewa dopiero w kocu roku zeszego ukazaa si praca

Woronina i Famincyna (I), na zasadzie której ustrój ten do luzowców zaliczonym by musi, ponie-

wa dalej dotd tylko dwa jego gatunki, t. j. Geratium porioides A. et Sz. i C. hydroides z pewnoci
tu nale, a zbadanie innych wymaga wiele czasu a przedewszystkiem materyau, przeto pomijajc zu-

penie systematyk tego dziau, odsyani interesujcych si tern do dziea Friesa : oSystema myeolo-

gicum». Pragncych si za zapozna bliej z history rozwoju tych ustrojów odsyam do powyej
cytowanej pracy Woronina i Famincyna. Wspomn to tylko, e faszywe najzupeniej wnioski auto-

rów co do systematycznego pomieszczenia Geratium i w ogóle co do budowy innych luzowców i ich

jakoby analogii z grzybami, postaram si poniej sprostowa.

Zreszt dzia ten tak si róni w sposobie owocowania i konstytucji owoców od wszystkich innych

przez nas wewntrz zarodnikowymi nazwanych luzowców. e ich z sob w aden sposób porówny-

wa nie mona. Dlatego te w czci traktujcej o budowie wewntrznej luzowców zupenie o na-

lecych tu ustrojach nie wspomniaem. Za lat kilkanacie, gdy, czego spodziewa si mona, wicej
form tu nalecych poznamy, bdziemy wówczas mogli traktowa je take porównawczo, ale tylko

pomidzy sob.

DZIA II

\VeAvnatrzzarodnikowe (Enclosporea?).

Zarodniki przez wolne powstawanie komórek wewntrz zarodni powstajq.ee.

Zawarto zarodników przy kiekowaniu, daje pocztek zazwyczaj jednej lub dwóm pywkom, a

w jednym dotd znanym wypadku (siecionóg) pezakom. Pywki przez wielokrotne dzielenia si na

dwie rozmnaaj si licznie. cianka zarodni nie przedstawia adnej budowy komórkowatj, bywa

jednak czsto w rozmaity sposób zgrabiona lub zwapniona. Zarodnie wypenione albo tylko wy-

cznie zarodnikami, albo t midzy tymi znajduj si jeszcze rurki lub wókna woni (capillitium).

Rurki lub wókna woni juto pojedyncze, wolne, ju sieeiowato poczone. Sieci te albo wolne

albo w pewnych miejscach, albo t£ do wszystkich miejsc cianki zarodni przyronite; puste lub

czciowo, albo te cakowicie wypenione wapnem; o powierzchni ju gadkiej, ju rozmaitemi

zgrubieniami opatrzonej. Zarodnie niekiedy opatrzone podstawow lub rodkow, powietrzem lub

wapnem wypenion podsada (columella). Stany spoczynku znane w tj grupie ju dla pojedynczych
pywek (microcysten), ju dla modych (derbwandige Cysten), ju dla dojrzaych pierwoszczni.

fPhlebpmorpha).

(1) Ueberzwci noue Formcn von Schleimpilzen, mit drei Tafcln. Z «Mmoires de l'Acaderaic Imperiale tle Sainf-

Petersbourg, VII™' sen- 1
, t. XX, n° 3. Octobrc 1873.

ATiT. IV. 12.
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PODDZIA.

Zarodniki zabarwione fioletowo lub brunatno-fioletowo (Amauros)jorea).

SKUPIENIE I.

Zaradnie pozbaioione iconi (Atrie/ice).

RZD I. — PIERWOBONY (PROTODERME.E).

Pojedyneze zarodnie, ksztatów regularnych, nieposiadajee woni o zarodnikach fioletowych.

Pokrewiestwo 1. — Pierwobonowate (Protodermaceae).

Charakter rzdu jest zarazem charakterem familii.

I. — PlERWOBON (PROTODERMA RFSKl).

Licea sp. Schrad. Physarum sp. Fr.

cianka zarodni pojedyncza.

1. P. pusilla {Schrad.). P. maleki. — Zarodnie siedzce, zaokrglone, pókuliste, ciemno-

kasztanowate, byszczce; zarodniki atramentowo-fioletowe, gadkie, 17,8 m. m. wielkie.

1797. Licea pusilla. Schrad., nov. gen., p. 19, t. "VI, f. 4.

1829. Physarum Licea. Fr., 1. c, III, p. 143.

Wzmianka historyczna. — luzowiec ten zosta po raz pierwszy opisany przez Schrad era, który go po-

mieci w rodzaju Licea ze wzgldu na brak woni. Fries, który na woni nie zwraca uwagi, uzna

za stosowne ze wzgldu na barw zarodników, wczy go do Physarum. Ten sam powód skonili mnie

do oddzielenia go od Licea, brak jednak woni zmusi mnie do utworzenia dla tego jedynego ga-

tunku zupenie osobnego rzdu

Tym sposobem, w moim systemie pierwobony zupenie w tym samym pozostaj stosunku wzgl-

dem wapniaków i smtoszy, jak z drugiej strony bezwoniej rónobony wzgldem pylanek i py-

szniaków.

Opis. — Zarodnie tego luzowca nale do bardzo maych, rednica ich bowiem wynosi zaledwie

od 0,2 do 0,7 M. To te spróchniae drewno,' na którem si ono znajduje, wydaje si by dla go-

ego oka jakby popstrzone. Szko powikszajce okazuje zarodnie ksztatu prawie dokadnie po-

kulistego, zazwyczaj bardzo wazk nasad do podoa przyrose, o cianie byszczcej, ciemno-kaszta-

nowatj, prawie czarniawej. cianka po dojrzeniu rozpada si na nieregularne czci, a po wypro-

szeniu zarodników, pozostae do podoa przyrose czci zarodni ukazuj si take i na wewntrz
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byszczcemu Zarodnie stoj towarzysko, obok siebie, nigdy jednak zlewajcych si nie widziaem,

cianka zarodni przedstawia si pod drobnowidzem jako bona jednostajna, tga, gadka, brudno

óto-kasztanowato zabarwiona. Zarodniki maj bon gadk, tg, atramentowo- fioletow i na-

le do najwikszych pomidzy wszystkimi luzowcami, bo s do 17,8 m. na. wielkie.

W modoci zarodnie maj wedug Friesa barw porednia midzy rdzaw a jasno-brunatn.

Znajdowanie si. —W Szwecyi wedug Friesa czsty; uyce (Albertini i Schweinitz); Godynga

(Schrader). Stawczana góra koo Kielc (Nowakowski). Wszdzie dotychczas tylko na zmórszaem

drewnie napotykany.

SKUPIENIE II.

Zarodnie posiadaj stale wionie {Trichophorce)

.

RZD II. —WAPNIAKI (CALCAREJE).

Na albo wewntrz cianki zarodni, a czsto i we woni zwapnienia, pod postaci ziarn lub kryszta-

ów wglanu wapna. Zarodniki fioletowe lub brunatno-fioletowe. Zarodnie czsto opatrzone pod-

sad. Pojedyncze zarodnie lub zrosozarodnie.

Pokrewiestwo 1. — (Cienkowskiacese).

Zwapnienia tylko ziarniste. Woni o wóknach w sie poczonych, niektóre jej odnogi wolne,

inne w zwizku ze cianka zarodni lub wapniakami, wielkimi, paskimi czsto rozgazionymi.

Bez podsad,

II. — ClENKOWSKIA RFSKI.

Physarum sp. A. et Sz.,Didymium sp. Bischoff., Didermasp. Fr.

Zarodnie o ciankach pojedynczych, nieregularnie pkajce. Wolne koce woni zakrzywione,

zaostrzone,

2. C. re ticulat a (A. et S :.). C. yowata. — Pierwoszczowocnie pezajce pod postaci

y pokrzywionych lub sieci, pomaraczowe lub brunatne. Woni i wapniaki óto zabarwione. Za-

rodniki gadkie, jasno-fioletowe, 9,2 m. m. wielkie.

^1805. Physarum reticulatum. A. et. Sz., 1. c, n° 251, t. VIT, f. 2.

1829. Diderma reticulatum. Fr., 1. c, III, p. 112.

1842. Didymium reticulatum. Bischoff, Kryptogamenkunde, f. 3621

.

Wzmianka historyczna. — luzowiec ten odkryty w roku 1805 przez Albertiniego i Schweinitza
sta przez nich, jak na owe czasy, wybornie opisany, lecz mnij dokadnie odrysowany, aulorowie ci

zos
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pomiecili go w rodzaju Physarum. Fries wzi zapewne nader wielkie i bónkowate wapniaczki tego

ustroju za zewntrzn ciank zarodni i dlatego pomieci go pod Diderma. Jednoczenie robi on naj-

zupeniej nieuzasadnione przypuszczenie, e luzowiee ten moe by, tylko nieregularn form z Leo-

carpus yernicosus. Bischoft najpewniej przez prost pomyk pisowni wspomina o nim pod Didy-

mium, dajc kopi z Albertiniego.

Opis.— luzowiee ten wystpuje stale tylko w postaci pierwoszczowocni, zkdt posta jego jest bar-

dzo rozmaita. Najczciej widzimy na podou pezajce yowate albo w kocac btpe yy, rozmaicie

pokrcone i pokrzywione, niekiedy w obwarzanek zronite, innym razem znów w sie poczone. Barwa

zmienna, pomaraczowa byszczca, lub ma brunatna. cianka jest nader krucha, zanajlejszem do-

tkniciem rozpada si na nieregularne czci, wedug Friesa pka niekiedy i poduna szpar. Po p-
kniciu widzimy wród fioletowej masy zarodników piknie odbijce cieniutekie óte wókienka

woni i ich wapniaczki w postaci czarnych ótych plamek. Pod drobnowidzem cianka pierwoszczo-

wocni okazuje si by tsza, i tern samem silniej zabarwiona w podstawie jak ku wierzchokowi.

Barwa ma odcie óto-brunatny. Blonka ta jest bardzo mocno na wskro zwapniona, ztd to pochodzi

jj krucho, oprócz lego spostrzegamy na jej zewntrznej powierzchni zrzadka rozrzucone pojedyn-

cze ziarnka wapna, Do cianki w licznych miejscach przyronita jest woni i jej wapniaczki. Wapnia-

czki szczególniej s czste w dolnej czci pierwoszczowocni, s to nadzwyczaj paskie woreczki, o za-

rysach nieregularnych, czsto podziurawione i rozgaziajce si w rozmaitych kierunkach, na pierw-

szy rzut oka wygldaj raczej na paty pojedynczej ótej bonki.

Wapniaczki zawieraj nieliczne tylko, rónej wielkoci ziarnka wapna. Z kilku miejsc jednego wa-

pniaczka wychodz wókna woni. Czy to s wókna, czy t rurki rozstrzygn trudno. Wókna te

rozgaziaj si widlasto, cz w sieci o bardzo nielicznych okach i wreszcie niektóre ich odnogi wy-

biegaj w koce wolne, kowato zakrzywione i mocno zaostrzone. Szeroko rednia wókien wo-
ni wynosi 3,25 m. m. Dugo wolnych koców7 woni waha si midzy 9,25 a 33,5 m.m. Zarodniki

maj bonk cienk, jasno-noletow, s 9,2 m. m. w ielkie.

Znajdoiuunie sie. — Na zgniych liciach i obumarych gazkach drzew bardzo rzadko. uycc (Al-

bertini i Schweinitz); Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Salem i Bethleheem w Pensylwanii (Sz. 2205).

Uwaga.— Rodzaj ten powiciem pamici Leona Cienkowskiego, naszego rodaka, znakomitego

badacza na polu najniszych ustrojów. Wprawdzie przed kilku laty Schweinfurth, sawny podrónik,

opisa pewn rolin afrykask z Nubii jako « Cienkowskia », lecz gruntowniejsze badania hrabiego

Hermana na Solms-Laubachu przekonay, e rolina ta z familii Scitamineów, jest tylko gatunkiem

dawniejszego ju rodzaju Ksempferii, i e tym sposobem utworzenie dla niej nowego rodzaju nie ma
naukowego by Lu. Spodziewam si, tym razem wybór jest lepszy, i e nasza Cienkowskia przechowa

potomnoci sawne imi naszego profesora.

Pokrewiestwo 2. — Maworkowate (Pliysaraceee).

Zwapnienia tylko ziarniste. cianka zarodni pojedyncza. Woni o rurkach szerokich, w sie po-

czonych, cienkociennych, wypenionych rzadziej powietrzem, najczciej w czci lub w zupe-

noci wapnem. Podsada zazwyczaj nierozwinita, lub te zastpiona silnie rozwinitym rodkowym

wapniaczkiem, bardzo rzadko utworzona przez przeduenie trzonka do wntrza zarodni.

Pojedyncze zarodnie, rzadziej zrosozarodnie.
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III. — Maworek Physarum (Pers.)

ycoperdonsp. Bjer., Batsch., Jacq., Sptuerocarpus sp. Buli. ; Trichia sp. Trcat., D.C.; Spumaria sp.

Aehar., Schum., Sz. ; Sternonilis sp. Gmel.; Glathrus sp. Iluds., Bolt.; Fuligo sp. A. et. Sz.; Angiori-

dium Grev., Pr. ; Physarum Pers.; Didymium sp. Fr., Mont., Walii'.; Graterium sp. Fr. ; Diderma
sp. Fr., Wallr., Dub., Schum. ; Lignidium sp. Lk.,Fr. ; Reticularia sp. Poir., Fr.; Leocarpussp. Mont,

Fr.; Carcerinasp.Fr.; GlaustriaFr. ; Stylonites Fr.

Woni wszechstronn sie tworzca, jednostajnie do wszystkich miejsc cianki zarodni przyrosa, o

rurkach w wzach rozdtych, wapniaczki tworzcych. Podsada tylko wyjtkowo rozwinita. Zarodnie

siedzce lub wyjtkowo podun szpar pkajce. cianka zarodni pojedyncza lub podwójna.

II zmianka historyczna. — Rodzaj utworzony w roku 1797 przez Persoona, który wszystkie wapniaki

rozmieci w czterech tylko gatunkach, z tych Fuligo i Spumaria naleay do zrosozarodni, za Phy-

sarum i Diderma do pojedynczych zarodni. Physarum obejmowao gatunki o woni wszdzie do

cianki zarodni przyronitej, o cianie pojedynczej, a Diderma o woni do podsady przyrosej i o

cianie podwójnej. Ztcl te Physarum Persoona obejmowao liczne nasze rodzaje, tak z pokrewie-

stwa maworkowatych, jako te i makulcowatych.

Frieswroku 1829 zachowa rodzaj Diderma Persoona, a jego Physarum rozdzieli na trzy rodzaje.

Opuszczajc zupenie z uwagi woni, oddzieli najprzód formy wieczkiem pkajce pod na-

zw Graterium, a pozostae gatunki rozdzieli na Didymium i Physarum. Oba miay ciank pojedyn-

cz, lecz powierzchnia zarodni u Didymium miaa by mczasta, u Physarum gadka, zreszt pierw-

sze miao by zwykle opatrzone podsad, brak której by charakterem drugiego. Taki podzia nie

da si cile przeprowadzi. Wszystkie Didymia byy rzeczywicie razem pod tym rodzajem pomie-

szczone, ale Physara znajdoway si w obu rodzajach. W póniejszych swych pismach, powodujc si

pokrojem, nie zwracajc adnej uwagi na budow woni, utworzy Fries znów kilka rodzajów, które

nie maj adnej podstawy bytu. W « Summa yegetabilium Scandinaviae » otwarcie nawet powiada na

stronie 457 o woni Trichii : « Elatercs praebent singularem characterem, sed eorum functioes

prorsus ignoramus. Minoris tamen per se esse momenti facile, perspicitur ex absoluto eorum defectu

in maxime affinibus, et preventu in dirersissimis, etc. » Sd ten jednak Friesa zld tylko pochodzi,

e nie umia uywa drobnowidza i nigdy woni dokadnie u luzowców nie widzia. Raz jednak

znalaz w lipskiem muzeum okazy pewnego luzowca z przyldka Dobrej Nadziei, którego zarodniki

byy wyproszone i woni w caym przebiegu trwaa przyronita do przejrzystych cianek zarodni,

ju dla goego oka bya przystpna. Fries tak by zdziwiony jej widokiem, e dla luzowca tego

utworzy nowy rodzaj : Stylonites, majcy by porednim pomidzy Gribrari i Arcyri. Tymczasem,

na szczcie miaem okazy tego luzowca take dorczone sobie do poszukiwa i przekonaem si, e
ów szczególny Stylonites jest typowem Physarum. Najwidoczniejszym wic jest, e gdyby Fries

uywa zawsze drobnowidza do swych prac systematycznych i gdyby si przekona, e wszystkie Phy-

sarea maj tak woni, byby jej uy do zcharakteryzowania rodzaju. Tymczasem zasuga ta naley

si de Baremu, który w roku 1859 prawie w tym samym duchu, rodzaj ten odgraniczy od innych

jakemy tu uczynili.

'.i. P. nefroideum. Rfski. M. ner ko waty. — Zarodnie nerkowale szare, trzoneczkowate,

w nasadzie trzonka mocno ppkowate, czsto szpar podun pkajce.

Trzoneezek krótki, sztywny, czarny, lnicy, lekko rysowany. Wonie o bardzo licznych, mniej
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wicej zaokrglonych wapniaczkach, nieno-biaych. Zarodniki jasno brunatno-fioletowe o bonie

tgiej, mocno kolczastej, 10,7 do 12,0 m. m. wielkie. Wystpuj take w postaci yowatych lub siecio-

watych pierwoszczowocni.

Wzmianka historyczna. — Pomidzy licznymi luzowcami zbieranymi przez Linka, a przechowywa-

nymi w zbiorach berliskiego muzeum, maworek ten znajdowa si pod nazwa Physarum comprcssum,

A et Sz. i jako Physarum griseum Lk. Pod tm ostatnióm nazwiskiem znajdoway si. take i inne lu-

zówce. Go za do Physarum compressum to opis tego w ródle jest bardzo krótki, i z nasz dia-

gnoz nie zgadzajcy si, uwaaem wic za najstosowniejsze nazwa maworek ten inaczej.

O^is — Zarodnie tego luzowca razem trzonkiem dosigaj zazwyczaj 3/4 M. wysokoci.

Barwa ich jest pospolicie mniej lub wicej jasna, stosownie do stopnia zwapnienia, zwykle bywaj
one me ; w formach mniej zwapnionych wydaj si by szczególniej w dolnej czci zarodni, w na-

sadzie trzonka lnice, ciemno-fioletowe. Trzonek jest czarny, lnicy, sztywny wyprostowany, po-

dunie porysowany i prawie niewidoczn kolist leni do podoa przyrosy. Picrwoszczowocnie

przedstawiaj si pod postaci y pókulistych, lecz mocno spaszczonych, popltanych lub w sie

poczonych, po podou pezajcych, trzonek i ksztaty typowej zarodni gin naturalnie najzupeniej.

Woni lup obserwowana, ma grubo zaledwie pajczych nitek, wapniaki s bardzo due i nieno

biae, tot midzy ciemnymi zarodnikami atwiej wpadaj w oko. Pod drobnowidzem cianka za-

rodni okazuje na zewntrz zwapnienia, pod postaci drobnych ziarenek wapna, s one rozrzucone po

caj powierzchni pojedynczo, a oprócz tego w pewnych miejscach znajduj si liczniejsze ich gro-

madki, tworzce tym sposobem biae plamy. Po odwapnieniu bona okazuje si by w górze cienk

i blado zabarwion, ku nasadzie trzonka daleko tsz i brudno-fioletow. Trzonek jest rurk od

góry ze ciank zarodni najzupeniej zronit; bona tej rurki jest bardzo tga, ciemna, óto-bru-

natna, mocno podunie zgrubiona, niezgrubione miejsca przedstawiaj si naturalnie na zewntrz

jako rysy lub fady. Koniec tej rurki rozszerza si na podou w coraz ciesz, kolist, maowidzialn

leni. Zawartoci tej rurki trzonka, jest ustrojowa, drobnoziarnista, brudno óto-brunatna istota.

Rurki woni s na caj wewntrznej powierzchni cianki zarodni przyronite, w miejscach przyro-

nicia znacznie rozszerzone. Zreszt cianki ich s bonk delikatn, bezbarwn. Wapniaczki s wy-

penione drobnemi ziarnami wapna.

Znajdowanie si. — Glacko (Link), Halla nad Sal (Sthal), Warszawa (Alexandrowicz). Bezwtpie-

n ia maworek ten jest nierzadki, tylko niepozorny, i dlatego rzadko zbierany. Trafia si zarówno

na spróchniaem drewnie, jak t i na mierzwie owczej lub koskiej. Daje si z wielk atwoci ho-

dowa. Zarodniki jednej zarodni daj pierwoszcznie, które owocujc tworz do dwudziestu dwóch

nowych zarodni. Do zupenego dojrzenia od chwili wysiania zarodników, upywa mniej wicj dwa

tygodnie.

4. P. affine. Rfski. M. pokrewny. — Zarodnie nerkowate lecz z boku mocno cinione,

biae, trzoneczkowate, czsto szpar podun pkajce. Trzoneczek wyduony, wyprostowany, szty-

wny, kruchy, mocno pofadowany, szarawo-biay. Woni o bardzo licznych zaokrglonych, nieno
biaych wapniaczkach. Zarodniki jasno brunatno-fioletowe, o bonie tgiej, mocno^kolczastej, 10,7

do 12,5 m. m. wielkie.

? 1782. Trichia niyea. FI. dan., t. 776, f. 4.

? 1797. Trichia rugosa. Trent., 1. c, p. 228.

Wzmianka historyczna. — Powyej przytoczona tablica flory duskiej przedstawia wcale niele po-
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krój naszego maworka, z t rónica, e powierzchnia zarodni w tym rysunku jest bardzo mocno sie-

ciowao pomarszczona, co pochodzi moe w skutek niedojrzaych okazów tutaj przedstawionych.

Fries w Systema mycologicum odnosi to do Trichia rugosa Trenthepola, której opis z naszym mawor-

kiem si nie zgadza; zarodnie maj by pókuliste, pocztkowo nieno-biae, sieciowato pomarszczone,

potem gadkie i ciemne. Raz wic dla niezgadzania si tych opisów, powtóre dla niewaciwych

nazw, maworek ten inaczej nazwaem, a obydwa te nazwiska ze znakiem zapytania w synonimach

podaj.

Opis. — Maworek ten od poprzedniego odrónia si na pierwszy rzut oka barw trzonka, w tym

razie bia, dalj tm, e zarodnie nie s lub s tylko nieznacznie w nasadzie ppkowate, a przytem

bardzo mocno spaszczone z dwóch duszych boków. Trzoneczek bywa zazwyczaj 1 M. wysoki,

razem z zarodni do 1 1/2 M., cianka jego jest zazwyczaj nieno biaa, w podstawie tylko nie-

kiedy szarawa i bardzo mocno podunie pofadowana, wreszcie cho równie sztywny jak w poprze-

dnim, jest przytem bardzo kruchy. Zreszt w budowrie woni, wielkoci zarodników, nie zachodz

adne rónice.

Bona zarodni jest tak samo zabarwiona, tylko zabarwienie to znika zupenie na zewntrz dla nieu-

zbrojonego oka w skutek nader silnego zwapnienia. Rurka trzonka jest tak samo zbudowana, tylko jej

cianka mocniej pofadowana i fady najwicej zwapnione, po odwapnieniu ma barw jasno-bru-

natn.

Znajdowanie si, — Gatunek ten rzadszy] od poprzedniego widziaem kilka razy. Zdarza si na li-

ciach suchych lub spruchniaem drewnie. Berlin, w ogrodzie Deckertakoo a Palmheide » i w cie-

plarni ogrodu botanicznego (A. Braun); Neuhof w Czechach (Peyl); w ogrodzie botanicznym w War-
szawie (Alexandrowicz).

5. P. lividum. ifski. M. niady. — Zarodnie ksztatów nieforemnych, pókulistych lub

spaszczonych, siedzce, szarawo-biae lub biae. Bezpodsadowe lub rodkow nieno-bia, woln
podsad opatrzone. Nieregularnie pkajce, po wyproszeniu zarodników wewntrzna cianka zarodni

stale barwy niadej. Woni o wapniaczkach licznych, okrgawych, nieno-biaych. Zarodniki

czarno-fioletowe o bonie tgiej, mocno kolczaste, 10 do 12,5 m. m. wielkie.

1809. Physarum griseum. Lk., Diss. II, f. 42, p. p.

— Physarum effusum. Lk.,Herb.

1818. Physarum conglobatum. Fr., Sym. gast., p. 21, p. p. non Dit. !

1834. Spumaria licheni formis. Sz., Am. fg., n°2364.

1846. Didymium physaroides. M., FI. alg., p. 412, non Fr. !

— Licea alba. Bong., Herb.!

Wzmianka historyczna. — Maworek ten zosta po raz pierwszy odkrytym przez Linka pod nazw :

Physarum griseum, rozumia on jednak róne luzówce pod tern nazwiskiem, zreszt opis zawiera

zaledwie kilka wyrazów, które pozwalaj obj nim wszystkie siedzce maworki i makulce. Dalej

Fries pod swojem Physarum conglobatum rozumia nie tylko ten maworek alei maworek zmienny.

Schweinitz odnalaz go w Ameryce, ale w szczególnj formie, któr te odrónimy. Wreszcie Mon-

tagne w algerskiej florze zamieci go pod powyej wspomnianem nazwiskiem.

Opis. — Maworek ten wystpuje w dwóch formach, które z atwoci odrónia przychodzi :
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a. P. 1. conglobatum Pr' Zarodnie siedzce, nieregularnie pókuliste, niekiedy zlewajce si;, bez

podsady, lenia nierozwinita. Znachodz si gromadnie.

8, P. 1. liehoniforme (Sz.). Zarodnie na silnie rozwinitej leni skupiane, z wierzchu spaszczone,

z boków od wzajemnego nacisku prawie wieloktne, zazwyczaj opatrzone rodkow, walcowat, woln
podsad.

W obu wypadkach zwapnienie cianki bywa bardzo róne, ztd te i barwa zarodni zmienna

od szarej do nieno biaej; szczególniej w drugiej formie zdarza si czsto, e spaszczony wierzcho-

ek zarodni silniej bywa zwapniony jak jej boki. W obu wypadkach cianka zarodni jest w górze pra-

wie bezbarwna, ku doowi misnego lub fioletowego koloru. Ztd t pochodzi, e wntrze zarodni

wydaje si by po wyproszeniu zarodników niadem. W razach gdy lenia jest rozwinita, bywa ona

na zewntrz lekko zwapniona, po odwapnieniu za okazuje si by jednocig, do tg, fioletowo

zabarwion bonka, Wapniaczki zawsze mniej wicej zaokrglone; niekiedy dwa lub trzy zlewaj si

z sob, tworzc jakby kruciutkie przegubiane walczyki, lub skupione paciorki róaca. W razach gdy

podsada jest rozwinita, jest ona lak wielka, e ju goem okiem widzialna. Jestto pcherzyk kszta-

tów wyduonych, zarysów nieregularnych, o ciance nader delikatnej, bezbarwnej; przechodzcej

bezporednio w rurki woni, w których te jest jakby zawieszona wewntrz zarodni. Tern samm
do cianek zarodni nigdy nie bywa przyronita, wcwntrzwypeniona drobnemi ziarnami wapna jak

wszystkie wapniaczki, od których waciwie róni si tylko wielkoci. Zanotowa wreszcie musz, e
w formie drugiej, w której podsada si przytrafia nie wystpuje ona koniecznie we wszystkich zaro-

dniach. W tj samej formie zdarza si niekiedy, e spaszczona górna cz zarodni odpada naj-

pierw, a pozostae cianki tworz razem wszystkie uwaane po wyproszeniu zarodników, jakby

plaster suszu.

Znajdowanie si. — Na liciach, zgniych odygach kaktusów, drewnie i t. d.

a. Lund i Smolandya w Szwecyi (Fries); Pawowsk pod Petersburgiem (Lessen i Bongard); Blin-

sz/rubiszki na mujdzi (Janczewski); Glacko wLuycach (Link); La«Calle wMgeryi (Rousell, w zbio-

rach Montagna).

fi. Betlehem w pónocnej Karolinie (Schweihitz).

6. P. c and i ii urn Rfski. M. nieny. — Zarodnie ksztatów nieregularnie kulistych, nie-

no-biae, siedzce lub trzoneczkowate, bezpodsadowe. Trzoneczek nieno biay, mocno podunie
pofadowany, do 1 M. wysoki, tgi, kruchy. Zarodnie nieregularnie pkajce. Woni o wapniacz-

kach okrgtawyeh, nieno-biaych. Zarodniki jasno-fioletowe o bonie kolczastej, 12,5 do 'S m. m.

wielkie

Opis. — Maworek ten z pozoru najwicej do maworka pokrewnego podobny, róni si na pierwszy

rzut oka zarodniaini ksztatów nieregularnie kulistych. Zwapnienie cianki bardzo mocne, po odwa-

pnieniu bona cianki w górze bezbarwna, ku doowi niada i tsza. Trzoneczkowate i siedzce znaj-

duj si obok siebie. W trzoneczkowatych trzonek dochodzi \ M. wysokoci, 0,2 M. szerokoci,

rurka jego wypeniona jest w zupenoci wapnem bez ladów materyi ustrojowej; cianka nader

mocno zwapniona, po odwapnieniu brudno jasno-óta, tga i podunemi zgrubieniami na zewntrz
jako fady wystajcemi opatrzona. Wapniaczki zlewaj si niekiedy jak w poprzednim i w podobny
sposób.

Znajdowanie sio. — Na korze drzew. Wyspa Juan Pernandez (Bertero pod n. 1713. w zbiorach mu-
zeum lipskiego paryzkiego w oddziale Montagna).
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7. P. di de rm oi de s. (Ach ar.). M. dziwny. — Zarodnie przewrotnie jajowate, bezpodsa-

dowe, o ciance podwójnej : wewntrznej tgiój, barwnej, zwapnionej, zewntrznj delikatnej, bez-

barwnej, przeduajcej si ku doowi w nitkowato-cienkie, biae, niekiedy rozgaziajce si, na

wspólnej silnie rozwinitej leni siedzce, trzoneczki. Woni o wapniaczkach okrgawycb, nieno

biaych. Zarodniki ciemno-fioletowe, o bonie tgiej, mocno kolczastej, 12,3 — 14,2 m. m. wielkie.

1801. Spumaria? Diderraoides. Achar. in Pers. Syn., p. xxix. — Schwartz in V. et Ac, an. 1815,

p. 1 10. — Non Fries in Sym. Gast., p. 20.

1803. Diderma oblongum. Schum. , FI. Stell., n. 1423. — FI. Dan., t. 1973, f. 1. — Fr., 1. c, III,

p. 103.

1849. Claustria Didermoides. Fr., Sm.Yg. Sc, II, p. 451.

1850. Didymium congestum. B. et Br., Ann. N. II.
, p. 365.

Wzmianka historyczna. — Sluzowiec ten opisany zosta po raz pierwszy przez Persoona, który go

otrzyma pod wyej wspomnianym nazwiskiem od Achariusa. Fries cytuje Spumaria Didermoides

Achar. jako synonim swego Didymium Spumaroides w Sym. Gast., p. 20, tymczasem sluzowiec, który

Fries pod tern Didymium rozumie, jest zupenie nie tym maworkiem, jakem si o tm z oryginalnych

okazów7

,
przechowanych w lipskiem muzeum, przekona. (Porównaj szczegóy powiedzianewwzmiance

historycznej przy Szaroniu piankowym.) Diderma oblongum Schumachera, jeeli tu si rzeczywicie

odnosi, jest bez adnej wtpliwoci niedojrzaym tylko stanem.

Utworzenie nowego rodzaju dla lego luzowca przez Friesaw Sum. Veg. Scandinayice, nie ma a-
dnej podstawy bytu i byo spowodowane tylko szczególnym pokrojem naszego maworka. Synonim

Berkeleya tak z opisu jak i z oryginalnych okazów otrzymanych za porednictwem Friesa nie ulega

adnej wtpliwoci.

Opis. — Z silnie rozwinitej leni podnosz si w licznych jej miejscach nitkowato cienkie, równie

jak ona nieno biae, czsto rozgaziajce si trzoneczki. Te ich rozgazienia powoduj gronko-

waty pokrój tego maworka. Trzoneczki przeduaj si bezporednio w zewntrzn ciank zarodni,

z pocztku tg, ku górze coraz ciesza, ale bdc zawsze, równie jak trzoneczek i lenia, zupenie

bezbarwn bonk. Wewntrzna cianka zarodni jest bon bardzo tg, silnie fioletowo zabarwion i

otacza ze wszech stron mas woni i zarodników. Pomidzy temi dwoma ciankami wystpuj zwa-

pnienia, juto pod postaci drobnych pojedynczo rozrzuconych, ju te poskupianych w grupki ziar-

nek wapna. W okazach, które miaem przed sob, dolna cz zarodni bya silniej zwapniona jak

górna, ztd te ta ostatnia wygldaa ciemniej jak pierwsza, zupenie prawie biaa. Na wewntrznj
stronie druga ta cianka daje pocztek rurkom woni. Nasady ich s take fioletowo zabarwione,

tgie, sztywne. Dalej przechodz w zupenie bezbarwne ju rurki woni, czsto rozdte w okr-
gawe, od ziarn wapna nieno biae wapniaczki. Niekiedy wapniaczki te zlewaj si z sob, juto
róacowato, juto po trzy dorodkowo, jakemy to na rysunku przedstawili. Maworek ten ma po-

dobn budow jak gadysz, jest szczególny z tego wzgldu e i wewntrzna cianka jest tsza jak
zewntrzna, i e obie s bezwapienne a zwapnienia znajduj si pomidzy temi bonkami.

Znajdowani/' si. — Szwecya (Acharius, etc) ; Dania (Schumacher); szklarnia palm w ogrodzie bota-

nicznym w Berlinie (Magnus) ; King's Cliffe w wyszej Karolinie (Curtis).

Uwaga. — Wszystkie cztery dodt opisane gatunki maworka róni si od innych woni, której

wapniaczki s mniej wicej ksztatów zaokrglonych, dalej cianka ich zarodni bywa ku doowi mniej
AUT. IV. U
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lub wicej silnie fioletowo zabarwiona. By moe, e stanowi one wszystkie razem wzite dwa

tylko gatunki

Jeeli odróniem pierwsze cztery jako osobne gatunki, to pochodzi ztd tylko, e nie spotkaem

ich razem rozwinitych z jednego pierwoszcza, i e hodujc do dugo i kilkakrotnie maworek

nerkowaty, Otrzymywaem zawsze zarodnie posiadajce trzoneczek czarny. Zreszt oznaczenie

tych form przy takim ich rozdzieleniu, staje si daleko atwiejszem.

8. P. Globuliferum. (Buli.). M. sztywny. — Zarodnie dokadnie kuliste, szarawo-biae,

trzoneczkowate. Trzoneczek dugoci zarodni wyrównywajcy, lub dwa razy duszy, rysowany,

sztywny, kruchy, ótawo lub rdzawo biay, przeduajcy si do wntrza zarodni, tworzc tam pod-

sad. Podsada wyrana, wielka, walcowata, tpa, jednej trzeciej wysokoci zarodni dochodzca,

biaa. Woni silnie rozwinita, sztywna, po wypadniciu zarodników ksztat zarodni zachowujca,

popielata, Wapniaczki liczne rónej bardzo wielkoci, ktowato-brykowate, ótawo lub rdzawo

biae. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, 9, 1 do 10,8 m. m. wielkie.

1791. Sphserocarpus globulifer. Buli., Champ., p. 134, t. 484, f. 3.

1791. Stemonitis globulifera. Gmel., Sys. nat., II, p. 1467, n° 2.

1801. Physarum globuliferum. Pers., Syn., p. 175, t. 3, f. 11,12.

1805. Trichia globulifera. D. C, FI. fr., 2, p. 253.

1829. Diderma globuliferum. Fr., 1. c, 111, p. 100.

Opis. — Maworek ten z wielu wzgldów jest nader charakterystycznym. Ze wszystkich maworków
tylko ten i nastpny gatunek posiadaj podsad bdc przedueniem trzonka. W tym wic razie

trzonek i podsada tworz jedne rur, zaczynajc si od czsto rozwinitej, nader delikatnej, do po-

doa przyrosej leni, a koczc si tpo wewntrz zarodni. Gaa ta rurka wypeniona jest wapnist,

drobnoziarnist mas. Po odwapnieniu pozostaje cianka rurki jako bona zupenie jednostajna,

gadka, bezbarwna. Do boniu tej przyrasta najzupeniej i cianka zarodni. cianka ta pka czsto

w wierzchoku podun szpar, rozdziela si nastpnie na dwie poowy przytwierdzone do trzo-

neczka i obejmujce jeszcze w czci wonie jakby pochw. cianka zarodni bardzo mao zwapniona,

tylko pojedynczemi, po jej powierzchni rozrzuconemi ziarnami; bonka ta jest delikatna, na caej

rozcigoci jednakowo gruba, bezbarwna, lnica. Od boniu tworzcej ciank podsady, szerszemi

nasadami przyronita, rozchodzi si na wsze strony woni sztywna, tak e po otwarciu si zarodni

i wyproszeniu zarodników, zachowuje pierwotny ksztat zarodni kulistej i wyglda jakby puszek jaki

na kocu trzoneczka siedzcy. Dla goego oka woni wydaje si by popielat, rurki jej jednak s
w caym przebiegu bezbarwne, niezbyt delikatne, tworz liczne wapniaczki wieloktnie bryowate,

bardzo zmiennej wielkoci, ótawe lub rdzawo-biae. Barwa ta jednak, tak w tym razie jak i barwa

trzonka nie pochodzi od bonki tworzcej ciank, bo ta w obu wypadkach jest bezbarwna, ale od

masy wapiennej, z któr poczony jest waciwy barwnik.

Znajdowanie si. — Na drewnie. Bardzo rzadki gatunek odkryty po raz pierwszy we Francyi przez

Bulliarda. Widziaem go dwa razy : Salcburg (Sauter) ;
góra Klonowska w pamie gór witokrzy-

skich, gdzie go znalazem na wycieczce wspólnej z moim przyjacielem Nowakowskim.

9. P. Schumacheri. S pr. M. Sc kuma che ra. — Zarodnie dokadnie kuliste, brodaweczko-

wate, nieregularnie lub uszczkowato pkajce, trzoneczkowate. Trzoneczek szydowaty, wypro-
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stowany, gadki lub rysowany, wewntrz zarodni malek ostrokrgow podsad tworzcy. Woni
o wapniakach ktowato-brykowatych, barwnych, niesztywna. Zarodniki jasno-fiolclowe, o bonie

gadkiej lecz tgiej, 7 do 8, niekiedy 10 do 11, 4 m. m. wielkie. Ubarwienie zmienne, óte, zocislo-

óte, pomaraczowe lub rdzawe. Niekiedy pierwoszcznie yowate, obe, krótkie.

1803. Physarum citrinum. Schum., PI. Scell., n° 1436.

1805. Physarum aurantiacum, p rufipes. A. et Sz., 1. c, n° 262.

— Physarum verrucosum. Lk., Herb.

!

1818. Physarum compactum. Ehren., Sylv. Ber., p.^T" — ^

1827. Physarum Schumacheri. Spr., Sys. Veg., IV, p. 528.

1829. Diderma citrinum. Fr., 1. c, III, p. 100.

1829. Diderma rufipes. Fr., 1. c, III, p. 101.

— Diderma compactum. Wallr., Herb.

!

— Physarum chrysocephalum. Wallr., Herb.

!

1846. Physarum aureum, p chrysopus. Lev., Ann. senat., p. 166.

1869. Physarum flauim. Fuck., S. M., p. 343, n° 9.

Nastpujce formy daj si odrónia :

a. P. S. genuinum. Trzoneczek óty, zarodnie óte lub zielonawo óte, 1/2 M. rednicy majce.

Zarodniki 7 do 8 m. m. wielkie. Wapniaczki blado óte.

p. P. S. chrysopus, Lev. Trzoneczek i zarodnie jednakowo zocisto-óto zabarwione, 1 M. re-

dnicy majce. Zarodniki 10,2 m. m. wielkie. Wapniaczki zoto-óte.

y. P. S. aurantiacum. Zarodniki pomaraczowe, trzoneczek brunatny. Zarodnie 1/2 M. rednicy

majce. Zarodniki 11,4 m. m. wielkie. Wapniaczki brunatne.

S. P. S. rufipes, A. et. Sz. Zarodnie óte lub pomaraczowe, niekiedy piknie lnice, trzoneczek

pomaraczowo rdzawy. Wapniaczki ótawe.

s. P. S. compactum, Ehr. Pierwoszczowocnie, yowate, pezajce, krótkie, ótawe lub zocisto-

óte. Bez podsad wraz z trzonkiem znikajcych.

Opis. — Lenia niekiedy si zdarza albo pod postaci cieniutkiej, jednocigj, do podoa
przyronitej bonki, albo pod postaci grubych, barwnych y, czcych sieciowato podstawy

trzoneczków. Trzoneczki zawsze sztywne, kruche, wyprostowane, gadkie, rysowane lub pofa-

dowane, zazwyczaj ku górze nieco ciesze, przeduajce si wewntrz zarodni w ostrokrgow
czasem mniej foremn, 0,1 do 0,12 M. wysok podsad. Gaa masa trzonka jest w tyme razie zoon
z ustrojowej materyi, mocnonawskro zwapnionej pojedynczemi ziarnkami. Niekiedy jednak spotyka

si tu daj i krystaliczne brykowate skupienia wapna. Po odwapnieniu trzoneczek wraz z podsad
przedstawia si pod postaci gbczastej materyi bezbarwnej, barwa wic jego poczona jest w zu-

penoci z ziarnami wapna. cianka zarodni przyronita do trzonka w miejscu, gdzie ten przedua
si w podsad. Bona jest zazwyczaj bezbarwna, w odmianie f lekko bardzo jasno-brudno-ólta zabar-

wiona i w tym razie tsza, w innych bardzo cienka, na zewntrz zwapniona. Jeeli zwapnienia s
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sabe to zdarzy si moe jak w odmianie S, e cianka zarodni piknie si mieni. Najczciej jedna

zwapnienia s silne, gromadne, te gromady ziarn wapna wystajce na zewntrz nadaj ciance zaro-

dni posta brodaweczkowat. Barwa cianki zarodni zaley take od stopnia zwapnienia, poniewa
cianka jest bezbarwna i tylko wapno zabarwione, im wic mocniejsze zwapnienia tm wic i nate-
nie barwy mocniejsze. Jeeli zabarwienie jest jasno óte i sabe to w poczeniu z przewiecajca

przez ciank mas zarodników fioletowych daj zudn barw zielonawa. Zielona barwa nigdy nie-

wystpuje w luzowcach, a jeeli kiedy, jak w tym razie tak si by wydaje, to atwo przekona si

mona, e jest ona tylko zudzeniem; po wyproszeniu zarodników w takich razach cianka zarodni

traci zielon a okazuje waciw sobie barw. Zarodnie pkaj zwykle nieregularnie, tylko w odmia-

nie y zdarzyo mi si widzie zarodnie regularnie uszczkowato pkajce. Z podsady w licznych miej-

scach rozszerzonemi nasadami bierze pocztek woni. Rurki jej s nader cienkie, bezbarwne w ca-

ym przebiegu. Barwa wapniaczków zmienna w kadej odmianie, poczona wycznie tylko z ziar-

nami wapna.

Wreszcie wspomnie naley e niekiedy trzoneczek znika prawie zupenie, albo te zarodnie sie-

dzce przez zlewanie si tworz pierwoszczowocnie.

Znajdowanie si. Zazwyczaj na rónych mchach, rzadziej na liciach lub suchych gazkach.

a. W Europie wszdzie do pospolity.

p. Freiburg w Bryzgowii (De Bary) ; Chili poudniowe (Gay, w zbiorach muzeum paryskiego).

Y«
Muenster w Westfalii (Fuisting).

o, uyce (Albertini i Schweinitz). Odmiany tej nigdy nic widziaem, wszystko co o niej powie-

dziaem zaczerpnem z opisu dokadnego autorów.

£. Koo Berlina (Ehrenberg); Muenster w Westfalii (Fuisting).

10. P. flauum. Fr. M. ótawy. — Zarodnie kuliste, delikatnie brodaweczkowate óte,

trzoneczkowate. Trzoneczek dugoci zarodni wyrównywajcy mocno pofadowany, blado-óty, szty-

wny, kruchy, mocno podunie pofadowany. Bezpodsadowe. Woni silnie rozwinita, wapniaczki

rónej wielkoci ktowato brykowate, biaawe. Zarodniki ciemno-fioletowe, kolczaste, 9,9 do

40,8 m. m. wielkie.

1818 Physarum flavum. Fr. Sym., gast., p. 22, 1. c, III, p. 135.

— Physarum citrinella. Fr. in Herb. ! Kunze.

1849. Craterium flavum. Fr., Sm. Vg. Sc, p. 434.

Wzmianka historyczna. — Pod nazw ((Physarum citrinella» znalazem w lipskiem muzeum okazy

maworka zbierane przez Friesa w r. 1817 i przesane Kunzemu, które najdokadniej zgadzaj si z opi-

sem jego Physarum flavum. Najprawdopodobniej zmieni on pierwsz nazw w nastpnej publikacyi.

Przestawienie tego maworka da rodzaju Craterium, jak to Fries póniej uczyni, niema adnej pod-

stawy bytu.

Qpis t
— Maworek ten do poprzedniego z pokroju nader podobny, róni si przedewszystkiem zu-

penym brakiem podsady, dalej cianka jego zarodni jest óto zabarwiona. Wreszcie zarodniki s
kolczaste. Inne szczegóy budowy takie same jak w poprzednim. Wapniaczki pod drobnowidzem
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okazuje si by lekko ótawo zabarwione, barwa wycznie trzyma si wapna. cianki woni w ca

ym przebiegu zupenie bezbarwne.

Znajdowanie si. — Wedug Friesa w Szwecyi czsty, zreszt nie widziaem go nigdzie.

41. F. sulp hureum. A. et S z. M. siarkowy. — Zarodnie dokadnie kuliste, lekko bro-

daweczkowate, siarczysto-óte, trzoneczkowate. Trzoneczek krótki, biay, wyprostowany, gadki lub

lekko rysowany. Bezpodsadowe. Woni silnie rozwinita wapniaczki liczne jasno-fioletowo-óte,

ktowato brykowate. Zarodniki bardzo jasno-fioletowe gadkie
;
10 do 11,8 m. m. wielkie.

1803. Physarum sulphureum. A. et Sz., 1. c, n° 259, t. 6, f. i.

1869. Pbysarum rirescens. Fuck., S. M., p. 343, non Ditm.

!

Opis. — Do poprzedniego zupenie z pokroju podobne, róne na pierwszy rzut oka barw zarodni

jasno-siarczysto-ótych. Barwa ta trzyma si wycznie tylko zwapnie tak cianki jak wapniaczków.

Zreszt wszystkie cianki s bonkami zupenie bezbarwnemi, gadkiemi, przejrzy stemi. Po odwa-

pnieniu w miejscacb gdzie byy ziarnka wapna pozostaj i lady ustrojowej barwnej istoty. Rurka

trzonka w zupenoci wypeniona wapnem, rozszerza si niekiedy na podou w malek kolist

leni.

Znajdowanie si. — Bardzo rzadki, zdarza si na liciach lub gazkach. uyce (Albertini i

Schweinitz); Petersburg (Weinmann) ; widziaem okazy tylko z Eberbach w Reingau zbierane przez

Fuckla.

t

12. P. leucopus. Lk. M. bielik. — Zarodnie kuliste, owalne lub nieco spaszczone, trzo-

neczkowate, wraz z trzoneczkiem nieno-biae i zaledwie 1/2 M. wysokie, niekiedy na wspólnej

leni stojce. Trzoneczki rónej dugoci, niekiedy prawie znikajce, wyprostowane, sztywne, kru-

che, w górze zwone, mocno podunie pofadowone. Bezpodsadowe. Woni silnie rozwinita o

wapniaczkach licznych, rónej wielkoci ktowato-brykowatych. Zarodniki kolczaste, 9,5 do

11,6 m. m. wielkie.

1809. Physarum leucopus. Lk., Diss. 2, p. 42.

1809. Physarum bullatum. Lk., Diss. 2, p. ?
42. Dittm., 1. c, t. 22.

— Physarum albopunctatum. Lk., Herb. ! p. p.

1829. Didymium leucopus. Pr.-, 1. c , III, p. 121.

1836. PbysarunTramentaceum. Fr. in litterisan Wein., 1. c, p. 58L

Wzmianka historyczna. — Miaem sposobno porówna okazy tego maworka pod rónemi nazwi-

skami opisane i przekona si e nale do jednego i tego samego gatunku. Pbysarum bullatum jest

najzupeniej niedojrzaym tylko stanem, ztd te wilgotna przezroczysta cianka zarodni od przewie-

cajcych zarodników wydaje si by zielonaw.

Opis. — Do diagnozy nie wiele mi pozostaje do dodania. cianki zarodni, rurek woni i trzonka sc

zupenie bezbarwne. Trzoneczek niekiedy bardzo krótki i wówczas szersz podstaw do leni

przyrosy.

Znajdowane si. - Na liciach, gazkach, na ziemi w lasach. Glacko (Link); Berlin (Ehrenberg);
Rostock (Dittrmr) ; Petersburg (Weinmann).
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13. P. cinereum. {Batsch). M. z mi en n y. — Zarodnie nieregularnie kuliste, lub pókuliste,
niekiedy spaszczone najzupeniej, siedzce gromadnie lub skupiono stojce. Stale beztrzoneczkowe
i bezpodsadowe, zazwyczaj rónej wielkoci. Woni silnie rozwinita o wapniaczkacb licznych, ró-
nej wielkoci katowato-brykowatych. Zarodniki jasno-fioletowe o bonie gadkiej lub zaledwie
brodaweczkowatej, w rónych okazach rónie wielkie, od 7,5 do 13,3 m/m. Niekiedy pierwoszczo-
wocnic.

1729. Mucilago crustacea colore plumbeo. Mich., N. pi. gen., p. 217, t. 96, f. 9.

1783. Lycoperdon cinereum. Batsch., Elech., p. 158. Gont. I, p. 249, f. 169.

1789. Lycoperdon. Alni Bjer. in Vets. Handl., p. 39. Teste Pries!

1797. Trichia ccerulea. Trent., 1. c, p. 229.

1801. Physarum cinereum. Pers., Syn., p. 170; Chev.,Jour. de Phys. de 1822, c. ic; Nees.,sys.,

f. 107; Lettel., t. 710, f. 2;

1803. Physarum yiolaceum. Schum., fl. Saell., n° 1428. FI. Dan., t. 1980, f. 2.

— Physarum corrugatum. Lk., Herb.!

— Physarum coelatum. Ehrb. , Herb.

!

1818. Physarum conglobatum. Pr., Sym. gast., p. 21, p. p. non Syst. Myc! non Dittm. ! sed

Lettel, i. 710, f. 3.

18^9. Didymium cinereum. Pr,, 1. c, 111, p. 126, excl. b !

1829. Physarum plumbeum. Pr., 1. c, III, p. 142.

— Physarum Wcinmani. var! Fr! in communic.

1833. Didymium melanopus. Wallr., 2193, p. p. non Fr!

1833. Physarum sinuosum. Wallr., p. p.

1845. Didymium serobieulatum. Bcrk., Ilook. Jour., p. 66.

1865. Physarum album. Fuck., Fung. rhen., n° 1469.

Wzmianka historyczna. Miaem sposobno porówna wikszo okazów pod tak rónemi nazwi-

skami opisanych i przekona si e wszystkie odnosz si do tego maworka. Wspomn tylko e Phy-

sarum corrugatum Lk., Physarum sinuosum Wallr. i Physarum serobieulatum Bcrk. przedstawiaj

pierwoszczowocnie lego luzowca.

Opis. — Pod tern nazwiskiem rozumiem ca grup form, które moe s osobnymi gatunkami

ale nie dadz si od siebie odróni. Miaem trzydzieci dwa okazy przed sob a zaro-

dniki ich byy bardzo rónej wielkoci; najmniejsze od 7,5 do 8,3 m. m. wielkie, najwiksze

od 12,5 do 13,3 m. m. wielkie, pomidzy nimi wszystkie moliwe przejcia. Dalej formy te

wystpuj pod bardzo rozmaitym pokrojem, ale formy jednego i tego samego pokroju maj
bardzo róne zarodniki. Jestto rzecz przyszych dowiadcze przekona si czy formy majce bardzo

mae zarodniki mog wydawa nowe pokolenia o wikszych zarodnikach i przeciwnie. Zwracajc

uwag na to e w typowych gatunkach luzowców wielko zarodników waha si w do cisych

bo 2,5 m. m. wynoszcych granicach, przyj trzeba raczej e mamy przed sob róne gatunki, które
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od wzgldem pokroju wystpuj w rozmaitych ksztatach, budow za woni i cianki zarodni

odrónia si od siebie nie dadz. Dlatego te za najwaciwsze uwaaem pomieci je wszystkie pod

jednym wspólnym nazwiskiem. Nie ulega przytm wtpliwoci e niektóre z nich s tylko siedzacemi

zarodniami maworka bielika, inne moe s takiemi formami innych gatunków maworków, wkadym

razie tylko dowiadczenia przysze mog nam ca t rzecz wyjani.

Pokrój, jakomy wspomnieli, bywa rozmaity. Zazwyczaj pojedyncze zarodnie ksztatów zaokrglo-

nych siedz rozrzucone nawspólnem podou. Winnym razie pi do trzynastu zarodni bardzo rónej

wielkoci, stoj, [kupkami zbite i wówczas wielko ich zmienna, ksztaty jeszcze mniej regularne,

formy te z pokroju do maworka maczka podobne nazwa Fries « Physarurn plumbeum». Dalj znaj-

duj si okazy, w których zarodnie maj pokrój maworka niadego w jego odmianie «f (scrobicu-

latum)», to jest cae ich masy stoj cile obok siebie, od wzajemnego nacisku maj od dou ksztat

wieoktny a w górze s mocno spaszczone. Wreszcie niekiedy zarodnie zlewaj si z sob to po dwie

to po wicej caymi szeregami, juto przechodzc w yy, ju w paskie poduszeczki i tworz pier-

woszczowocnie.

Zwapnienie bywa bardzo róne, mocno zwapnione przyjmuj prawie nien biao, mao zwa-

pnione od przewiecajcych przez delikatn przejrzyst ciank zarodników wydaj si by fiole-

towemu

cianka zarodni zawsze bezbarwna szerok nasad do podoa przyrosa. W jednym tylko wypadku

spotkaem okazy, którego niektóre zarodnie posiaday ciank zarodni a jednoczenie i wapniaczki

lekkim odcieniem ótym zabarwione. Woni wszdzie jednakowo zbudowana. W jednym wypadku

spotkaem w niektórych zarodniach zacztki rodkowej wolnej podsady. Zarodniki maj ciank
zazwyczaj gadk', w rzadkich przypadkach, przy uyciu bardzo silnych powiksze wydaje si by
lekko i delikatnie brodaweczkowat. W rónych okazach spotykamy nastpujce rónie wielkie

zarodniki : 7,5 do 8,3; 8 do 9; 9,2; 10,8; 10,6 do 12,3; 12,5 do 13,3 m. m.

Zna/dowanie sie. — Jeden z najpospolitszych maworków w Europie, dalej widziaem okazy : póno-

cna Karolina (Rayenel, Fig. Car. exic, fasc. I, n° 79 et fasc. V, n° 83); nad rzek Swan w Australii

(Drumond austr. fg., n° 263).

14. P. oirescens. Dit. M. maczek. — Zarodnie siedzce, zaledwie 1/3 M. wielkie, nader

Inie skupione óte lub zielonawe, nieregularnie kuliste, beztrzoneczkowate i bezpodsadowe. Wo-
ni nika o wapniaczkach malekich, ktowato-brykowalych, ótawych. Zarodniki jasno-fioletowe

o bonie gadkiej, 7,5 do 9 m. m. wielkoci.

1817. Physarurn yirescens. Dit., 1. c, t. 61.

1818. Physarurn theiotheum. Fr., Sym. gast., p. 21.

1869. Physarurn aceps. De Bary in litt. ad Fuck sym., p. 343.

Opis. — Rzadziej zdarzaj si pojedynczo stojce zarodnie, zazwyczaj s one nader mocno skupione

i tworz wówczas silnie brodaweczkowat prawie jednocigl plech. Niekiedy w takich razach nie-

które zarodnie zlewaj si pomidzy sob ; zdarza si nawet e zarodnie stoj w kilku warstwach na

sobie, cianki ich zrastaj si pomidzy sob, takie formy wygldaj na zacztki zrosozarodni. Barwa

zmienna, zwykle resztki nie zuytego ótego wapna przylepione do podoa cz podstawy zarodni

w tych miejscach take ótych a ku górze janiejszych. Przy silnem zwapnieniu cae zarodnie s óte,
przy bardzo slabem od przewiecajcych przez delikatn bonic cianki zarodników, zielonawe. Po-
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wierzchnia zarodni bywa niekiedy pomaraczowa. Zwapnienia na jój powierzchni kupkowe. Barwa

waciwa tylko ziarnom wapna. cianka zarodni i rurek woni nader delikatna, bezbarwna. Woni
o rurkach bardzo"nikych; wapniaczki malekie.

Znajdowanie si. — Na gazkach suchych lub na mchach niezbyt czsta ale zwykle w danm miej-

scu trafia si w wielkich masach. Femsjo w Szwecyi (Fries) ; Petersburg (Lassen)
;
góra Klonowska

w pamie witokrzyskiem (Rostafiski i Nowakowski); Olaszyn w Karpa Lach (Kallhbrener); Frei-

burg (De Bary); Strasburg (Rostafiski); Wogezy (Mougeau) ; Trois Moulins pod Paryem (Tulasne)

;

poudniowa Francya (Trog.).

15. P. p sit t acinum. Dit. M. papuzi. — Zarodnie dokadnie kuliste, zmienno-barwne,

bezpodsadowe, trzoneczkowate. Trzoneczki wyprostowane, sztywne, bardzo mocno podunie po-

fadowane, stale minjowo-czerwonc. Woni do sztywna, po wypadniciu zarodników trwajca,

misno-barwna ; wapniaczki silnie rozwinite, bardzo zmiennej wielkoci ktowato-brykowate. Zaro-

dniki jasno-fioletowe, gadkie, 8,3 do 9,2 m. m. wielkie.

1817. Physarum psittacinum Ditm., 1. c, t. 62.

Wzmianka historyczna. — Opis ródowy bardzo niedony a figura nader licha.

Opis. — Stosownie do stopnia zwapnienia i mniej lub wicej dojrzaego stanu barwa zarodni nader

zmienna. Niezupenie dojrzale bywaj zielonawo-szare lub ótawo-szare, dojrzae czekoladowe lub

fioletowo-czerwonawe a bezwapienne stalowo-byszczce. Po wypadniciu zarodników dolna cz
bonki zarodni przegina si ku doowi niosc na sobie puszek woni, a górna jej cz juto si roz-

prósz w zupenoci, ju te kawaeczki jej pozostaj jeszcze w zwizku z górnemi koczynami woni
i piknie si mieni. Zarodnie maj zazwyczaj 3/4 M. rednicy. Trzonek bywa od 1/2 do 1 M. dugi,

w podstawie szerszy i zwapnieniem barwnem do podoa przyrosy, zawsze ku górze znacznie

cieszy. Niekiedy dwa lub trzy trzoneczki zrastaj si z sob podstawami.

cianka zarodni jest bonk w górze ciesz i bezbarwn, ku doowi lekkim ótym odcieniem za-

barwion, i znacznie tsz. Woni o rurkach w dolnej czci szerszych, ku górze cieszych, ale

do sztywnych, aby po wyproszeniu zarodników tworzy do wyprostowany puszek. cianki jej

rurek zupenie bezbarwne, wapniaczki liczne i tak samo jak i trzonek minjowo-czerwono zabar-

wione. Rurka trzonka tga, opatrzona podlunemi zgrubieniami, na zewntrz jako fady wyskakuj-

cemi, czerwona, wypeniona czerwono-zabarwionemi drobnemi ziarnami wapna.

Znajdoivanie-si. — Na liciach lub spruchniaem drewnie rzadki. Szwecya rFries); Warszawa

(Alexandrowicz)
;
góra Klonowska w pamie witokrzyskiem (Rostafiski i Nowakowski) ; Frciburg

w Bryzgowii (De Bary); Rostock (Ditinar) ; nisza Karolina (Ravenel n° 742).

IG. P. ruhiginosum Fr. M. szkaratny. — Zarodnie dokadnie kuliste, 1 M. szerokie,

wazk nasad do podoa przyrose, szkaratne, siedzce, bezpodsadowe. Woni silnie rozwinita o

wapniaczkach szkaratnych, ktowato-brykowatych. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, 9,2 do

10,6 m. m. wielkie.

1818. Physarum ruhiginosum. Fr., Sym. gast., p. 21, non Chev.

!

1825. Leangium ruhiginosum. Fr., Stirp. femsj., p. 83.

1829. Physarum fuhum. Fr., 1. c, III, p. 143.
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Opis. — Zarodnie tego luzowca s stale siedzce, piknie szkaratne, o powierzchni czsto siatko-

wao pomarszczonej przynajmniej w górnej czci zarodni. cianka bardzo mocno na zewntrz

zwapniona, po odwapnieniu pomaraczowa. Zreszt podobnie zbudowany jak poprzedni, którego

jest moe odmian siedzc. Ale poniewa obserwowaem jego rozwój z pierwoszczni szkaratnych,

i wszystkie zarodnie byy stale siedzce, a z drugiej strony zarodnie s tu wiksze bo przeszo t M.

rednicy majce, przeto pomieciem go tymczasowo jako odrbny gatunek.

Znajdo/ranie si. — Na mchach bardzo rzadki. Szwecya (Fries), Petersburg (Weinmann), Góry

witokrzyskie (Rostafiski i Nowakowski).

P. Braunianum. D e B ar y M. Brauna. — Zarodnie nieregularnie kuliste, malekie, sie-

dzce, bezpodsadowe, brunatne, juto pojedynczo ju w malekie grudki skupione. Woni silnie

rozwinita o wapniaczkach malekich, brunatnych, ktowato-brykowatych. Zarodniki fioletowe,

gadkie, 10,7 m. m. wielkie.

— Physarum Braunianum. De Bary in litteris an Braun.

Opis. — luzowiec ten zosta odkryty przez A. Brauna; jego pierwoszcznie s óte. W dojrzaym

stanie przedstawia si pod postaci malekich, /2 M. wielkich, brunatnych, mych lub w wierzchoku

byszczcych zarodni. cianka zarodni w górze óto-brunatna, ku doowi tsza i ciemno-brunatna,

tak samo s zabarwione i wapniaczki. cianki rurek woni bezbarwne. Wapniaczki malekie, sabo-

rozwinite.

Znajdowanie si. — Dotychczas tylko w Grunewald pod Berlinem (A. Braun i de Bary).

18. P. Pulckerimum. B. et B. M. purpurowy. — Zarodnie kuliste, lilowo-purpurowe, zwie-

szone, trzoneczkowate, bezpodsadowe. Trzoneczek do dwóch razy od zarodni duszy, purpurowy,

wyprostowany, kruchy, mocno podunie pofadowany. Woni delikatna o wapniaczkach purpu-

rowych bardzo sabo rozwinitych, ktowato-brykowatych. Zarodniki jasno-fioletowe, 8,3 do

9,2 m. m. wielkie.

1873. Physarum pulcherimum. B. et R. Cfr. Greyillea, 1. c, p. 65, n° 354.

Opis. — Maworek dosiga 1 1/2 do 2 M. wysokoci. Trzoneczek jego jest wyprostowany, sztywny,

kruchy o rurce tgiej, purpurowo zabarwionej, zwapnionej, wapnem barwnem wypenionj. Za-

rodnie malekie, czsto na bok zwieszone, dokadnie kuliste. cianka ich zupenie bezbarwna, zwa-

pnienie grupami skupione, ziarna wapna purpurowo zabarwione. Woni silnie rozwinita, o rurkach

bezbarwnych gst sie tworzcych, wapniaczki bardzo sabo rozwinite, to jest rurki woni mao
rozdte, wypenione purpurowo zabarwioneml ziarnami wapna.

Znajdowanie si. — Dotychczas tylko w pónocnej Ameryce na mchach i ziemi wilgotnej znajdo-

wany. Karolina nisza (Rayenel, n° 744); Pensylwania (Michener).

19. P. Berkeley i. Bfski. M. Berkeleya. — Zarodnie pókuliste, ppkowate, zwieszczone,

lnice, rzadziej fioletowawe lub róowawe, bezpodsadowe, trzoneczkowate. Trzoneczek wyduony,
wyprostowany, sztywny, gitki, mocno podunie rysowany, ótawy lub ciemno-brunatny. Wonie,
trwaa, o wapniaczkach rónej wielkoci ótych. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 8,5 do

10,8 m. m. wielkie.

1843. Physarum flayicomum. B., Hook. Jour., p. 66, n» 63.

ART. [V. 14.
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1848. Stylonites luhiceps. Fr., Fung. Nala., p. 33.

1855. Physarum cupriceps. B. et R., Fung. Gar. Exec, III, n° 76.

1872. Ophiotheca? Roussel. Antil.

1873. Physarum cupripes. B. et R., Grev., p. 65, n" 355.

1873. Physarum roscum. B. et Br., cfr. Grev., p. 65.

Wzmianka historyczna. — luzowiec ten zosta po raz pierwszy przez Berkeleya opisany i po-

mieszczony we waciwym rodzaju maworka. W par lat potem otrzyma go inna drog Fries

i w pracy zatytuowanej :« I. A Wahlhergii, Fungi Natalensesn nastpujc czyni o nim wzmian-
k (na stronie 33): « Inter fungos Zeyherianos ab 111. Kunzeo missos, adest sine numero Myxo-
gaster sumopore insignis, sistens genus inter Dictydium et Cribrariam medium. Facillime dicogno-

scitur dicendo, esse Stemonitis sine stylo, vel etiam esse Cribrariam reticulo peridio non andato.

Stylonitem diximus, et unica ha?,c mihi cognita species, S. Fulyiceps statura Cribrarise vulgaris,

facile dicognoscitur stipite nigro, capitulo globoso fulvo». Tymczasem woni, któr Fries tak

w tym wypadku podziwia, e utworzy dla posiadajcego j luzowca nowy rodzaj, waciw jest

wszystkim bez wyjtku maworkom. Roussel wzi zarodnie za trzonek, a ten ostatni uwaa za zaro-

dnie i tym sposobem pomieci go w rodzaju « Ophiotheca ». Wreszcie opisa go Berkeley, w ostat-

nich czasach znów pod innem nazwiskiem ze wzgldu na rón barw zarodni i trzonka. Poniewa
wanie barwa tego maworka jest zmienna a wszystkie nazwiska dotd mu dane do niej si odnosz,

przeto byem zmuszony da mu now i uznaem za waciwe nazwa go nazwiskiem tego, który go

po raz pierwszy waciwie pomieci i dokadnie opisa.

Opis. — Pokrój tego maworka jest zawsze jednakowy. Gromadnie stojce zarodnie o trzoneczku

wyprostowanym, ku górze zwajcym si, albo jednostajnie ótym albo od dou ciemno-brunatnym,

mocno podunie porysowanym, s pókuliste, zwieszone albo raczej nieco na bok pochylone,

w nasadzie zawsze ppkowate. Niezupenie dojrzae s me z odcieniem lilowym lub róowawym,
doskonale za rozwinite piknie mienice si od przewiecajcych zarodników, fioletowe lub sta-

lowo-niebieskie. Po wyproszeniu zarodników woni sztywnie si trzymajca pozostaje i w caoci

ma barw ochrow. Wówczas cianka zarodni tylko w dolnej czci jeszcze istnieje i jest przewie-

cajc.

Pod drobnowidzem uwaany trzonek jest rurk o ciankach tgich, bezwapiennych, mocno po-

dunymi pasami zgrubiaych, jednostajnie óto zabarwionych. Rurka ta albo w zupenoci, albo tylko

w dolnej czci wypeniona jest ustrojow istot, juto bezbarwn, juto ciemno-kasztanowato zabar-

wion. Ztd to pochodzi i zmienna barwa trzonka. Zwapnie nie ma ani w ciance ani w zawartoci

rurki. cianka zarodni jest bonk zupenie przezroczyst, bezbarwn, ku doowi, to jest w nasadzie,

tsz jak w wierzchoku, bez ladu zwapnie. W razie niezupenego dojrzenia przystaje ona do za-

wartoci zarodni jest ma, a od przewiecajcych zarodników przyjmuje odcie lilowy lub róowy.

W dokadnie dojrzaych zarodniach cianka odstaje od masy wewntrznej, jest leciutko pomar-

szczona i byszczy si wietnie. Z dolnej, spaszczonej w nasadzie trzonka, ppkowatej czci zarodni,

szerszemi nasadami bior pocztek liczne rurki woni. Pocztkowo przebiegaj one zupenie prosto,

ku górze dopiero w pewnej (mniej wicej jednej czwartej wysokoci caej zarodni), odlegoci zaczynaj

si rozgazia w wszechstronn sie woni maworka. Pairkijj bezbarwne, wapniaczki bardzo liczne

rónej bardzo wielkoci; wapniaczki wypenione istot ustrojow, óto-barwn z ladami zwapnieli.

Poci dziaaniem kwasu octowego barwnik óty woni przyjmuje kolor ywo-czerwony.
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Zarodnie wraz z trzonkiem s zazwyczaj 2 M. wysokie, sama gówka zarodni 0,4 M. a wtedy zaro-

dniki 8,5 do 9,2 m. m. wielkie. Jeeli zarodnie s wiksze (do 0,7 M.) wtedy i zarodniki sa wiksze

10 do 10,8 m. m. wielkie. Zarodniki s stale jasno-ftoletowe i gadkie. Picrwoszcznie wedug Ber-

keleya zielonawo-óte.

Znajdowanie si. — Na korze drzew. Nisza Karolina (Ravenel, Fg. parol. exic., III, n° 70);

Antylle (Husnot, n° 583); nad rzek Swan w Australii (Drumond, n° 208); Przyldek Dobrej Nadziei

(Zeyher). Zapewne da si znale w przyszoci i w Europie.

20. P. polymorphum. (M). M. wieloksztatny. — Zarodnie wieloksztatne, czsto zlewajce

si, szare, trzoneczkowate, o trzoneczkach szydowych, mocno porysowanych, somiasto-ótych,

rzadziej pojedynczych, zazwyczaj wizkowato spojonych, zwisych lub lecych. Woni silnie

rozwinita o wapniaczkach wielkich, ktowato brykowatych. Zarodniki ciemne brunatno-fiole-

towe, sabo cierniste, 8,8 do 10,5 m. m. wielkie.

1873. Didymium polymorphum. M., Ann. sc. nat., p. 361. Syll., n° 1074.

1873. Didymium luteo-griseum. B. et C, Grev., p. 65.

— Didymium polycephalum. Rav., cfr. Grev., p. 53.

Opis. — Maworek ten jest bardzo charakterystycznego pokroju. Z silnie rozwinitej, cienkiej, so-

miasto-ótej leni podnosz si tobarwne, szydowate, mocno podunie pomarszczone, zazwyczaj

wizkowate trzoneczki. Rzadziej s one pojedyncze, zazwyczaj kilka ich podnosi si z tego samego

prawie punktu leni i spaja si z sob przynajmniej do poowy przebiegu, rozdzielajc si dalej na

pojedyncze lecz patajce si w rozmaity sposób. S one nader wiotkie, tak e prawie nigdy nie

wznosz si ku górze, ale z nasady podnoszc si, nachylaj si znów ku doowi kowato, lec
swobodnie na podou. Pochodzi to ztd, e w stosunku do wielkich i cikich zarodni s zbyt wiel-

kie wietkie i cienkie aby ich ciar wznie w gór. Na trzoneczkach tych rzadko stoj pojedyncze

zarodnie, wówczas okrgawe lub sercowate zazwyczaj zlewaj si one pomidzy sob w dziaki spa-

szczone lecz rozmaicie pokrcone. Powierzchnia ich szara.

cianka zarodni jest zupenie bezbarwn, delikatn bonk, na zewntrz zwykym sposobem kup-

kowo zwapnion. Rurki trzoneczków maj bon bardzo tg, ót, podunemi zgrubieniami opa-

trzon, bezwapienn. S one wewntrz zupenie puste. Rurki Woni bezbarwne, tworzce w licznych

miejscach wielkie wapniaczki bezbarwne.

Znajdowanie si. — Na korze drzew i gazkach. Kuba (Ramon de la Sagra) ; nisza Karolina (Ra-

venel, n° 2587); Nowy Jersey (Ravenel, n° 47001); Pensylwania (Michener).

21. P. Famintzini. Rfski. M. Famintzyna. — Zarodnie siedzce, bezpodsadowe, nieregu-

larnie pókuliste, ciemno-kasztanowate, malekie, mocno skupione, niekiedy zlewajce si nie-

regularnie, wierzchokiem pkajce. Woni elastyczna, po otwarciu si zarodni do czterech

razy wyduajca si, wikszo wzów nierozwinita, tylko niektóre bardzo nieliczne zamienione

w wielkie mleczno-óte wapniaczki. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, 10 m. m. wielkie.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten nazwaem nazwiskiem profesora Famintzina, który mi jego

okazy pierwszy dorczy.

Opis. — Okazy te maworka które otrzymaem, jak mi to opowiedzia profesor Famincyn, zostay
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przez niego hodowane w domu z pierwoszczni w lesie zebranych. Zapewne wic w skutek lego

nie wszystkie zarodnie rozwiny si normalnie. Wikszo ich skupia si w plechy lub gródki

do 5 M. wysokie, a tylko najzewntrzniejsze i to nic wszystkie, byy dokadnie zbudowane i dojrzae.

Wielko ich wynosi zaledwie 1/3 do 1/2 M. cianka ich jest bonka nieregularnie, lecz mocno zwa-

pniona, brudno-ót, zwapnienia tak samo zabarwione. Pkaj nieregularnie, a woni ich wydua
si do 1 M., tworzc na powierzchni okazów, jakby mleczno-óte delikatne runo. Wzarodniach zam-

knitych, po sztucznem ich otwarciu, woni nie wyduaa si, i w tern mam najlepszy dowód, e
okazy byy nienormalnie rozwinite i e niektóre tylko zarodnie byy dojrzae. Tymczasowo pomie-

szczam gatunek ten pod maworkiem, zwróc tu jednak uwag, e zreszt moe wypadnie przenie

go do rodzaju malowoju, z którym ma wspóln cech we woni, której nieliczne tylko wzy rozwi-

jaj si, wapniaczki krtowato-brykowatc, bardzo rónej wielkoci. cianki woni bezbarwne. Wa-

pno wapniaczków óto zabarwione.

Znajdowanie si. — Na suchych gazkach. Dotd tylko koo Kaugi (Famintzin).

22. P. conglomeratum. (Fr). M. skupiony. — Zarodnie siedzce, skupione, juto spa-

szczone z boków, wieloktne, ju okragawe, lub le przez zlewanie si nerkowate, dwucienne.

cianka zewntrzna brodaweczkowata, gruba, zwapniona, krucha, zazwyczaj w rónych odcie-

niach ótawa, rzadziej biaa, wewntrzna cienka szarawa lub ótawa. Woni o wapniakach licznych

ktowato brykowatych, barwnych. Podsada rodkowa, walcowata, wolna nie zawsze wystpujca.

Zarodniki zaledwie e brodaweczkowate, jasno-fioletowe, 8,8 do9,G m. m. wielkie.

1795. Diderma ochraceum. HofL, FI. ger., III., t. IX, f. 2, b.

— Reticularia ochracea. Poir., Enc. ap. Streinz.

1803- Spumaria granulata. Schn., FI. Stel., n° 1420. — FI. Dan., 1. 1979, f. 2.

1803 Spumaria minuta. Schum., FI. Stell., n° 1419. — FI. Dan., t. 1979, f. 1.

— Diderma yitellinum. Lk., Herb.

!

— Didymium glomeratum. Fr ., Herb.

!

1818. Didymium contextum, 6 glomerulosum. Fr., Sym. Gast., p. 20.

1829. Diderma conglomeratum. Fr., 1. c, III, p. 111.

1829. Diderma granulatum. Fr., 1. c, III, p. i 10.

1829. Diderma minutum. Fr., 1. c, III, p. 111.

1830. Diderma rugulosum. Wein., 1. c, p. 594.

1836. Diderma flavum. Fr. in Wein., 1. c, p. 593.

1849. Leocarpus minutus. Fr., Sm. Vg. Scan., p. 450.

1849. Leocarpus granulatus. Fr., Sm. Yg. Scan., p. 451.

1849. Carcerina conglomerata. Fr., Sm. Yg. Scan., p. 451.

s
i

I 'zmianka historyczna. —Rozmaity pokrój i róne ubarwienie w jakiem maworek ten wystpuje

powodem tak licznych synonimów. Uwaaem za stosowne przyj nazwisko Friesa, raz jako wa-
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ciwc dla wszystkich form, a powtóre z tego wzgldu, e jemu zawdziczamy pierwszy dokadny opis

tego luzowca.

Opis— Nastpujce formy pokroju daj si odróni :

a. P. c. minutum. Zarodnie nader malekie, od 0,2 do 0,3 M., okrgawe, cile na podou stojce

lub oblepiajce ze wszech stron gazki lub licie mchu, tworzc malekie grudki kilkuwarstwowi'.

cianki pojedynczych zarodni wówczas najwicej ze sob zronite.

S.P.c. polygonum. Zarodnie cile stojce, z góry spaszczone, od wzajemnego nacisku z boków wic-

loktne, od 0,3 do 0,3 M. wielkie.

y. P. c. nephroideum. Zarodnie nerkowate, szerok podstaw na podou stojce, skupione od 0,3 do

do 0,5 M. wielkie.

Zupenie niezalenie od tych rónych odmian pokroju barwy wewntrznej i zewntrznej cianki s
bardzo rozmaite i zmienne. Bywaj one : ochrowa (zewntrzna) i szara (wewntrzna), mleczno biaa i

zielonawo-szara, szara izielonawo-szara, jasno-óta i zielonawo-szara, zielonawo-szara zewntrz i we-
wntrz, óta i siarczysto-óta, wreszcie zewntrz óta, wewntrz mleczno-óta. Nigdy nie zdarzyo

misie spotka zarodni pomaraczowo zabarwionych, czsto zdarza si jednak, e gdy zarodnie s óte
wierzchoek ich jest najmocniej, prawie pomaraczowo zabarwiony. Podsada nie zawsze wystpuje,

ale zdarza si we wszystkich odmianach. Niekiedy wikszo zarodni jednego okazu jest opatrzona

podsada, gdy tymczasem w innych zarodniach tego samego okazu zupenie nie wystpuje.

cianka zewntrzna jest na zewntrz brodaweczkowat, pochodzi to ztd, e skada si z dwóch
bonek : dolnej zupenie paskiej, górnej licznemi wypuklinkami opatrzonej

;
pomidzy niemi zawar-

to caa podzielona jest tak samo óto zabarwion bbnk na nader liczne wieloktne komory;

wierzchoek kadej takiej komory stanowi wanie na zewntrz wyskakujca brodaweczkowat
wypukiinka górnej bonki. Caa wic cianka ma budow plastra miodu. Wszystkie te komory wy-
penione sa drobnoziarnistym óto zabarwionóm wapnem. Niekiedy bonka zewntrzna pokryta jest

jeszcze i z wierzchu drobnemi ziarniami wapna, ztd to owa zmienna barwa. Jeeli bowiem zwapnie-

nia tego nie ma, to cianka wydaje si wicej óto zabarwiona, jeeli za ono istnieje, to pokrywa-

jc t zabarwion tkank, powoduje bia barw caej cianki. cianka zewntrzna jest bon, w sto-

sunku do caej zewntrznej cianki bardzo delikatna, ale znacznie tsz od pojedynczo uwaanej
bonki cianki zewntrznej. Jest zupenie bezbarwna; do wewntrznej masy zarodników cile przy-

stajca, naga lub te pokryta bezbarwnemi albo óto-zabarwionemi pojedynczemi ziarnkami wapna,

ztd zmienno jej barwy powstajcej z poczenia barwy ziarnek i przewiecajcej masy wewntrznej
zarodników. Od wewntrznej cianki bierze pocztek woni o rurkach bezbarwnych, w liczne kto-
wato-brykowate wapniaczki rozdta. Wapniaczki s zazwyczaj óto-zabarwione. Podsada wystpuje
nie zawsze, jest to rodkowy nader wielki wapniaczek, zawieszony wewntrz na rurkach woni, i nic

pozostajca w adnym stosunku ze ciankami zarodni. Podsada jest zawsze bezbarwna, nawet w ra-

zach, gdy zarodnie i wapniaczki s bardzo ywo zabarwione.

Znajdowanie si. — Na mchach i suchych gazkach, wszdzie w Europie do pospolity.

23. P. conteztum. Pers. M. popltany. — Zarodnie mocno skupione, juto nerkowate, sze-

rok nasad siedzce, ju wyduone i pokrcone, skrtami jedne midzy inne zachodzce, paskie.
cianka podwójna, zewntrzna gruba, zwapniona, pomaraczowa lub nieno biaa, wewntrzna
cienka, ótawa. Woni o wapniaczkach licznych ktowo-brykowatych, bezbarwnych. Zazwyczaj
bezpodsadowe. Zarodniki ciemno-brunatno-fioletowe, mocno kolczaste, od ll,6do 13,3 ni. m. wielkie.
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1796. Diderma contextum. Pers., Obs., I, p. 89, n° 150. Ditm., t. 39.

1801. Physarum contextum. Pers., Syn., p. 168.

1818. Didymium contextum. Fr., Sym., Gast.,p. 20.

1849. Leocarpus contextus. Fr., Sm., Vg. Sean., p. 4503

1873. Chondrioderma contextum. Rfski w Fuck. Sym. Myc. 2 Nch., p. 74.

Wzmianka historyczna. — Nazwa pomieszczona przez Fuckla, jakoby ode mnie pochodzca, jest za-

pewne wynikiem pomyki.

Opis. — Majc przed sob bardzo liczne okazy poprzedniego i tego maworka, doszedem do przeko-

nania, e jedyn sta rónic pomidzy nimi stanowi zarodniki i budowa cianki zewntrznej.

Maworek popltany wystpuje w dwóch przedewszystkiem formach :

a. P. c. genuinum. Zarodnie nerkowate, obe, szerok nasad siedzce, juto skupione, juto po-

pltane, od 1 do 1,5 M. dugie, 0,23 M. szerokie.

p. P. c. splendens. Zarodnie wyduone, poskrcane jedne w skrty drugich zachodzce, niby

tkank razem tworzce, z wierzchu zaklnite, niekiedy o brzegach mocno wystajcych, od 1 do

2,5 M. dugie, 0,25 M. szerokie.

cianka zewntrzna jest bonk pojedyncz, mocno na zewntrz zwapnion, po odwapnieniu cytry

-

nowo-ót. Wewntrzna za jest bonk bardzo delikatn, bezbarwn, niekiedy na zewntrz delika-

tnemi ziarnami wapna pokryt. Woni mniej silnie rozwinita jak w poprzednim, wapniaczki

mniejsze, zazwyczaj bezbarwne lub somiasto-óte. Podsada wystpuje tylko bardzo wyjtkowo, jest

pcherzem bardzo paskim, niekiedy dugim, przebiegajcym wzdu skrconej zarodni. W odmia-

nie pierwszej cianka zewntrzna przystajca mocno ku wewntrznej, odpada z zarodni nieregular-

nymi patkami. Tymczasem w odmianie drugiej caa wierzchnia cz spaszczona zarodni odpada,

a dolna pozostaje w postaci puszki, jestto wic rodzaj otwierania si napotykany u kubeczków.

Zabarwienie rozmaite stosownie do stopnia zwapnienia, biae, mlcczno-óte, cytrynowe, lecz naj-

czciej pomaraczowe.

Znajdowanie si. — Odmiana pierwsza do czsta na mchach i gazkach w Europie, lecz rzadsza

od poprzedniego gatunku. Odmian drug otrzymaem tylko od profesora Alexandrowicza, który

j znalaz w okolicach Warszawy.

24. P. Diderma. Rfski. M. szaro. — Zarodnie siedzce, kuliste, wazk nasad do podoa

przyrose, biae. cianka zarodni podwójna, zewntrzna tga, krucha, gruba, zwapniona, od wewn-
trznej, cienkiej, przewiecajcej, bardzo mocno odstajca, Przestrze pomidzy dwoma ciankami

wypeniona powietrzem. Wapniaczki liczne ktowato-brykowate, wewntrz woln, niewielk pod-

sad tworzce. Zarodniki ciemno-floletowe, kolczaste, od 9,2 do 10 m. m. wielkie.

Opis. — Maworek ten z pokroju i budowy najzupeniej do szaroniów podobny.

Zarodnie stoj albo gromadnie, albo w kupkach po pi do dwunastu skupione, stale kuliste, wazk

nasad do podoa przyros. Dolna cz zarodni do podoa przyrosa jest pojedyncz bonk, w dal-

szym przebiegu rozdziela si na dwie oddzielone od siebie znanym prónym odstpem. Z tych wewn-

trzna jest tsza, mocno zwapniona i ztd krucha, wewntrzna jak poprzednia bezbarwna, tylko na po-
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wierzchni drobnemi pojedyczemi ziarnami wapna pokryta. Woni silnie rozwinita, o wapniaezkach

licznych katowato brykowatych, jeden z nich rodkowy, daleko wikszy, tworzy maleka podsad.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek otrzymaem raz tylko od profesora Alexandrowicza, który

go znalaz w lasku Bielaskim pod Warszawa.

25. P. gyrosum. Rfski. 31. pogity. — Juto najrozmaiciej uksztatowane, lecz mniej wicej

yowao wyduone, na wspólnej, silnie rozwinitej leni siedzce zarodnie, juto nieregularnych

ksztatów pierwoszczowocnie pojedynczo stojce, w pierwszym razie podun szpar, w drugim

nieregularnie pkajce, juto zazwyczaj ochrowe lub misno-barwne, ju rzadziej biaawe. Wo-
ni o midzywlach nadzwyczaj cienkich, wapniaezkach bardzo licznych, rónej wielkoci, kto-

wato-brykowatych, czsto o bokach zaostrzonych. Po wyproszeniu zarodników woni przy sobie

lecych zarodni wychodzi na ich powierzchnie i zbija si. w misno-czerwone lub biaawe kaczki.

Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 8,3 do 11. m. m. wielkie.

1805. Fuligo muscorum. A. et Sz., 1. c, p. 86, t. VII, f. 1.

1809. Lignidium griseo-favum. Lk., Obs. I, p. 24, t. II, f. 37; Nees, Sys., f. 95

1817. Lignidium muscicola. Fr., Sym. gest., p. 10.

1817. Lignidium reniforme. Fr., Sym. gast., f. 10.,

1829. Reticularia muscorum. Fr., 1. c, III, p. 91.

1829. Physarum sinuosum. Wein. in Fr., 1. c, III, p. 145. Excl. sinom. Non. Auc. !

Wzmianka historyczna. — Maworek ten w formie pierwoszczowocni zosta po raz pierwszy opisanym

przez Albertiniego i Schweinitza, którzy jednak o woni nic nie wspominaj. Wkrótce potem Link

opisa go pod innem nazwiskiem, a zdziwiony budow woni, której naturalnie winnych maworkach
nie widzia, utworzy te nowy rodzaj Lignidium. Rodzaj ten przyj pocztkowo Fries piszc « Sym-
bolce Gasteromycorum ». Lignidium griseoflayum Linka nazywa tam Lignidium muscicola, a formy o

zarodniach nerkowatych odrónia pod nazw Lignidium reniforme. W póniejszym jednake Syste-

ma mycologicum, czy je i przenosi do rodzaju Reticularia. Jednoczenie znalaz, lub te mia sobie

dorczone przez Weinmanna okazy pkajce szwem podunym i te opisa jako Physarum sinuosum,

oczywicie formy te byy mocniej zwapnione, dlatego podaje barw zarodni bia, najniesuszniej

jednak podciga pod swój Physarum sinuosum jako synonim Reticularia sinuosa Buli. i t. d., które

do nastpnego gatunku nale.

Opis. — Forma typowa wystpuje w nastpujcym pokroju : na silnie rozwinitej misno-barwnej

lub szarawej koowej leni, siedz rozmaicie poskrcane zarodnie. Ksztaty ich nieregularne, juto ner-

kowate,obe, szerok nasad siedzce, ju listwowato spaszczone i poskrcane w rónych kierunkach,

wzkim tylko kantem z leni si stykajce i zazwyczaj podun szpar pkajce. cianka zarodni

misno-barwna, cieniuteka, delikatnie pomarszczona, niekiedy od przewiecajcych zarodników sza-

rawa. Innym razem stoj one pojedynczo lub zlewaj si w nieregularne pierwoszczowocnie, niere-

gularnie te pkajce, Lenia jest bonk tg, sieciowato pomarszczon, zgrubia, misno-barv\n,

czsto na powierzchni zwapnion, z niej bior pocztek cianki zarodni od dou tobarwne, w górze

znacznie ciesze i prawie zupenie bezbarwne. Na powierzchni znajduj si równie silne zwapnienia,

które niekiedy barw cianki zarodni pokrywaj. Nader charakterystyczn jest woni. Rurki jej

s nader cienkie i tworz nadzwyczaj wielk mas wapniaczków, juto nieregularnie wrzeciono-

watych, ju zwykych katowato brykowatych. Po zupenem dojrzeniu i otwarciu si zarodni, caa
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masa woni podnosi si elastycznie w gór; wonie wszystkich zarodni na jednj kulistej leni

stojce, cza si z sob w misno-barwne kaczki. Barwa ta trzyma si wycznie wapna wapniacz-

ków, zreszt cianki rurek woni, s Wicaym przebiegu bezbarwne. Szpara w zarodni zajmuje albo

j<j wierzchoek albo te powstaje od dou, ztd zarodnie mog by jedno lub dwuwargowe.

Znajdowanie si. — Na liciach i mchach. uyce (AJbertini i Schweinitz); Berlin (Braun) ; Glacko

(Link) ; wedug Friesa w Szwecyi pospolity. By jednak moe e Fries pod swoj Reticulari mus-

corum rozumia take malekie wykwity.

26. P. sinuosum. {Buli.). M. wyduony. — Pierwoszczowocnie, listwowato spaszczone,

wakim kantem do podoa przyrose, wyduone, poskrcane, lub te w wszechstronne sieci po-
czone. nieno-biae lub z ótawym odcieniem; najczciej w wierzchoku podun szpar pkajce,

o cianie podwójnej, zewntrznej grubej, mocno zwapnionej, kruchej, wewntrznej cieniutekiej,

szarawej. Woni silnie ruzwinita, o wapniaczkach licznych, nieno-biaych, ku doowi coraz

wikszych, tu czsto rozgazionych, zreszt jak zwykle ktowato brykowatych. Zarodniki bruna-

tno-fioletowe, o bonie tgiej, grubej, gadkiej, od 8,3 do 9. m. m. wielkie.

1791. Reticulari sinuosa. Buli., Ghamp., p. 94, t. 446, f. 3. — Sow,, Eng., t. 6. — Bischoff,

Kryp., n" 3623.

1716. Physarum bivalve. Pers., Obs. I, p. 6, 1. 1, f, 2.

1797. Trichia sphcerica, |3 polymorpha. Trent., 1. c, p. 230.

1828. Angioidium sinuosum. Grev., Scott. FI., t. 310.

1829. Diderma yalvatum. Fr., 1. c. III, p. 109.

1846. Didymium sinuosum. DR et M., FI. alger., p. 411.

1849. Carcerina valvata. Fr., Sm. Vg. Scand., p. 431.

1855. Leocarpus melaleucus. M., Gryp. guy., n° 601. Syll., n° 1072.

1869. Diderma contortum. Fck., S. M., 341, non Hoflm.!

1873. Diderma pallidum. B. et C., cfr. Grev., p. 52.

Wzmianka historyczna. — Maworek ten po raz pierwszy przez Bulliarda dokadnie opisany i tak od-

rysowany, e o tosamoci okazów, nie mona mie wtpliwoci, pomimo to zyskiwa w przecigu

czasu róne synonimy, a szczególny pokrój, w jakim pierwoszczowocnie jego wystpuj, by po-

wodem, e Greville utworzy dla nowy rodzaj Angioridium. Bodzaj ten nie ma jednak adnej pod-

stawy bytu. Fries, który poprzedni gatunek pod nazw Physarum sinuosum rozumia, utworzy dla

tego now, której jednak nie przyjlimy, tembardziej, e najstarsza jest najwaciwsz.

Opis. — Pierwoszczowocnie tego gatunku wystpuj zazwyczaj pod postaci owoców, mocno

z boków cinionych, przezto prawie listwowatych. Listewki te od 1 do 1 1/2 M. wysokie, a od

1/4 do 1/2 M. szerokie, przyrastaj do podoa kantem, s one poskrcane, gzygzakowato lub falo-

wato czogajce sie, niekiedy za zlewajce si w sie o wieloktnych oczkach. Niekiedy jednak

maj posta spaszczonych, obych y nieno-biaych, czogajcych si, wówczas jednak zupenie nie-

regularnie pkajcych. W formach typowego pokroju, dolna cz tych listewek jest ótawo-bru-

natna, górna nieno-biaa, o brzegu po otwarciu przewiecajcym. Pkanie odbywa si w ten sposób,
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e zewntrzna cianka owocu na górnym kancie listewki otwiera si szwem podunym, wznoszc

>i wT gór, i odstajc od wewntrznej cianki zarodni, ztd cze ta odstajca jest nieno-biaa i prze-

wiecajca po otwarciu.

Zewntrzna cianka zarodni jest bon tga, od dou jasno-fioletowo zabarwiona, ku górze prawic

bezbarwn, jest ona mocno zwapnion na stronie wewntrznej, zwapnienie to jest ziarniste, a ziarna

poskupiane w grudki; ztd te patrzc z boku na zarodnie za pomoc lupy, powierzchnia ich wydaje

si by mocno chropawata. ciankawewntrzna tylko w górnej czci owocu, po jego otwarciu, wolna,

zreszt z zewntrzn spojona jest bonk delikatn, bezbarwn. Daje ona pocztek rurkom woni ró-

wnie bezbarwnym i tworzcym liczne wapniaczki. Te ostatnie pokazujw tym maworku szczególny

stosunek, w górnj czci zarodni s one jak zwykle ktowato brykowate i niewielkie, ku doowi jednak

staj si coraz wiksze i nieraz rozgaziaj si rozmaicie. Niekiedy dolne wapniaczki s od dziesiciu

do pitnastu razy wiksze (w dugoci) od górnych.

Znajdowanie si. —Na liciach i na suchych gazkach, w Europie wcale nierzadki. Nisza Karolina

(Schweinitz, Gonsp. fg. Carol., wspomina take o odmianie zabarwionej odcieniem pomaraczowym);

Kayenna (Leprieur, n°880).

27. P. Capense. M. afrykaski. — Zarodnie nieregularnie pókuliste lub wartokowate, sie-

dzce, bezpodsadowe, juto pojedynczo, juto najczcej poskupiane w grudki na silnie rozwinitej

leni, szarawo-biae. Woni silnie rozwinita, o midzywlach nadzwyczaj dugich, o wapniaez-

kach nielicznych brykowatych, mniej wicej prostopademi powierzchniami ograniczonych. Zaro-

dniki jasno-fioletowe, gadkie, od 10,8 do 14,2. m. m. wielkie.

Opis. — Lenia silnie rozwinita, na niej siedz zazwyczaj po kilka poskupiane zarodnie, ksztatów

nieregularnych, juto pókuliste, ju wartokowate lub wyduone. cianka zarodni nieregularnie po-

marszczona jest bonk delikatn, bezbarwn, na zewntrz ziarnistemi skupieniami zwapniona. Cha-

rakterystyczn dla tego gatunku jest woni o nader dugich midzywlach, ztd rzadkich -\\apnia-

czkach. Dalej, wapniaczki te w przeciciu optycznem s ograniczone mniej wicej prostymi ktami.

Zarodnie pkaj nieregularnie, a po wyproszeniu zarodników szcztki cianek zarodni przyrose do

podoa tworz nieregularnie pofadowane strzpki.

Znajdowanie si. — Gatunek ten znalazem w zbiorach muzeum lipskiego, zbierany na przyldku

Dobrej Nadziei przez Gueinziusa. Zreszt nigdzie nie zdarzyo mi si go spotka :

28. P. Leucophieum. Fr. M. pospolity. — Zarodnie nieregularne kuliste, zazwyczaj trzo-

neczkowate, o trzoneczku rónej dugoci, niekiedy znikajco krótkim, a wówczas pozornie siedzce.

Niekiedy przez zlewanie si tworz yowato popltane pierwoszczowocnie. Woni charakterysty-

czna o midzywlach cieniutekich, ju dugich, ju bardzo krótkich, rzadkie tylko wapniaczki

tworzcych, w ogóle bardzo nieregularna.

Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 8,7 do 9,6 m. m. wielkie.

1791. Sphserocarpus albus. Buli., Champ., p. 137, \a.v. 3 et 4.

1797. Trichia filamentosa. Trent., 1. c, p. 227, teste Fr.

!

1809. Physarum confluens. Lk., Dis. II, p. 42.

1809. Physarum connexum. Lk., ibd., p. 42.

akt. iv. is.
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1809 Physarum lypnorum. Lk., ibd., p. 42.

— Physarum albopunctatum. Lk., Herb.

!

— Physarum Glavus. Ehrb., Herb!

1817. Physarum conglobatum. Ditm., 1. c, tb. 40, non Fr.

!

1818. Physarum Ieucophseum. Fr., Sym. Gasi., p. 24 ; 1. c, III, p. 132.

1833. Didymium melanopus, fi Clavus., p. p. Wallr., n°2193, nonFr.!

1836. Didymium terrestre. Fr., inWcin., 1. c, p. 574.

1859. Physarum albipes. D. By., 1. c, p. 9, non Lk.

!

1869. Physarum striatum. Fck., S. M., p. 342.

18J9. Didymium hemisphaericum. Fck., S. M., p. 341.

Wzmianka histeryczna.—Jeden z najpospolitszych luzowców ; z pokroju nieco podobny do wizaka

zwisego, z którym go te Bulliard pod] wspólnym nazwiskiem opisa. Liczne synonimy Linka dowo-

dz, e badacz ten dokadnie maworka tego nie odróni. Zasuga ta naley si Friesowi, a pierwszy

dokadny bardzo opis jego wewntrznej budowy poda przed niedawnym czasem de Bary.

Opis. — Nastpujce formy daj si odrónia :

a. P. 1. genuinum. Zarodnie szarawo-biae, trzoneczki sztywne wyprostowane, bardzo jasno bru-

natne, niekiedy siedzce.

1) Stipitatum. Zarodnie trzoneczkowate.

b) Connexum. Trzoneczki zronite po kilka razem. Stojce na nich zarodnie zlewaj sie nie-

kiedy z sob.

2) Sessile. Trzoneczek znikajco krótki lub zupenie nierozwinity, pojedynczo stojce.

b) Gonglobatum. Zarodnie w kupkach obok siebie stojce, niekiedy zlewajce si.

[i. P. 1. yiolascens. Zarodnie fioletowo mienice si, trzoneczki czsto somiasto-óto zabarwione,

niekiedy tak mao sztywne, e prawic na podou lece. Tu nale formy mao zwapnione.

1) Stipitatum. Troneczkowate.

2) Sessile. Siedzce.

y. P. 1. flexuosum. Pierwoszczowocnie, yowate, obe, pezajce, niekiedy w sieci poczone.

Trzoneczek lego maworka jest rurk podunie mocno pofadowan, cianka jest bon leg, j>
-

dunemi zgrubieniami opatrzon, z jednej strony rozszerza si malek koow leni na podou, z dro-

giej zrasta si ze ciank zarodni, na której tworzy w dolnej jej czci liczne delikatne zmarszczki.

Rurka ta jest zazwyczaj mocno zwapniona. Zawarto jej skada si z bezwapiennej, ziarnistej istoty,

pierwoszczowatego pochodzenia. W niektórych razach jest pusta, a jeeli przytem cianka jej nic jest

zwapniona, wówczas trzoneczki nie mogc si utrzyma wyprostowane pod ciarem zarodni, le
zwise na podou. cianka zarodni jest bonk delikatn, bezbarwn, w górze cienk, ku doowi

tsz i jakemy ju wspomnieli, nieco pomarszczon. Bonica ta jest na zewntrz zwapniona ; zwa-

pnienia wystpuj ju pod postaci pojedynczych, ju w kupki skupionych ziarn wapna. Te masy
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ziarn wapna przewiecajce przez przezroczyst ciank zaradni daj jej barw szaraw. Niekiedy je-

dnak zwapnienia nie wystpuj zupenie, i wówczas przewiecajce masy zarodników daj cae-l

zarodni barw fioletow, piknie mienic si. Po wyproszeniu zarodników, tak w formach bezwa-

piennych jak i zwapnionych, cianka zarodni wydaje si by bia.

Woni jest nader charakterystyczna. Rurki s nadzwyczaj cienkie, juto biegn znaczn prze-

strze zanim si zcz ub rozdziel, juto po krótkim biegu rozwidlaj si rozlicznie, tak e tworz

razem sie nadzwyczaj nieregularn, wapniaczki s bardzo rzadkie, rónej wielkoci, ktowato bry-

kowate, juto w wzach woni, ju rzadziej przez rozdcia midzywli powstajce. Trudno jest

rzecz podobn opisa, ale kto raz widzia woni tego maworka pod drobnowidzem, ten z atwoci
bdzie móg inaworek ten od wszystkich innych odróni.

Zarodnie, czy to siedzce czy pojedyncze, zwapnione czy bezwapienne, zdarzaj si ju to pojedyn-

czo na podou porozrzucane, juto po kilka poskupiane. Niekiedy tak zblione zarodnie zlewaj si

po dwie z sob. Zreszt wspomnie musz, e niekiedy obok form wyranie trzoneczkowatych spo-

tyka si daj siedzce, i jeeli je odróniem, to tylko dla uatwienia oznaczali.

Wreszcie wspomnie wypada, e pierwoszezowocnie tego maworka maj naturalnie pokrój zupe-

nie odmienny, i tylko charakterystyczna woni tego maworka pozwala je tu odnie bez adnej

wtpliwoci.

Znajdowanie si. — Maworek ten w Europie do bardzo pospolitych naley. Dalej, widziaem okazy

z Ameryki : Columbus (Sulivant); Guyana (Leprieur, n° 875); Chili poudniowe (Gay).

Nastpujce luzówce opisane pod maworkiem nie s mi znane :

1834. Physarum atnim. Sz., Am. fg., n° 2299. Z opisu sdzc jest zapewne pierwoszczowocni

jakiego maworka.

1834. Physarum ccespitosum. Sz., Am. fg., n° 2301. Z opisu sdzc naley do maworkowatych.

1873. Physarum chrysotrichum. B. et C, cfr. Grev., n° 357, p. 66. Krótki opis nie pozwala wyda

adnego sdu.

1848. Physarum decipiens. Curtis in Silliman. Am. Jour., p. 349, n° 16. Z opisu sdzc jest ja-

kim maworkiem.

1834. Physarum effusum.[Sz., Am. fg., n° 2297. Sdzc z opisu jest pierwoszczowocni jakiego

makulca.

1834. Physarum elegans. Sz., Am. fg., n° 2294. Z opisu sdzc luzowiec len nalee moe do

rodzaju Badhamii.

1838. Physarum fasciculalum. Jungh., FI. eryp. Jaw, p. 11, t. II, f. 8. Z pewnoci do maworko-

watych naley. By moe, e to jest badhamia wydta?

1834. Physarum luteo-valve. Sz., n° 2298. Z opisu sdzc naley bezwtpienia do pyszniaków.

By moe e to s pierwoszezowocnie jakiej dorzutki.

1851. Physarum iridescens. Berk., Hook. Jour., p. 20. Sdzc z opisu jest siedzc form bad-

hamii lnicej.
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1837. Physarum metalicum. Berk., Ann. and Mag., v. 1, p. 49, t. III, i'. 3. Sadza z opisu z pe-

wnoci jest jakim pyszniakiem. By moe e to jest siatecznia gromadna.

1834. Physarum polyedron. Sz., Am. Ig., n" 2300. Jest albo maworkiem albo te makulcein.

1873. Physarum Petersii. B. et C, cfr. Grev., n° 356, p. 66. Zdaje si by jakim maworkiem.

1822. Physarum polycephalum. Sz., Consp. fg. Carol., n" 382 z synonimem Didymium polyce-

phalum, Fr., 1. c, III, 122. Jest z pewnoci jakim wapniakiem i zapewne maworkiem.

1873. Physarmn Sckweinilzii. B., cfr. Grev., n" 358, p. 66. Jest z pewnoci jakim pyszniakiem.

1834. Physarum vermiculare. Sz., Ani. fg., n° 2296. Jest pierwoszczowocni jakiego pyszniaka.

Bardzo by moe, e to jest Corniwia zotowosa.

KLUCZ ANALITYCZNY

do oznaczania gatunków maworka sucy.

A. cianka zarodni pojedyncza.

\ Wapniaczki mniej wicej zaokrglone.

* cianka zarodni po odwapnieniu bezbarwna.

Zarodnie trzoneczkowate lub siedzce P. candidum Kfski (n» 6).

** cianka zarodni po odwapnieniu przynajmniej w dol-

nej czci fioletowo zabarwiona.

.) Zarodnie siedzce P- lividum. Bfski (ti° 5).

.).) Zarodnie trzoneczkowate.

Trzoneczki czarne, lnice .

#

. . P. nephroideum. Bfski (n° 3).

Trzoneczki nieno-biae, me P- affine. Rfski (n° 4).

ff Wapniaczki ktowato-brykowate.

* Opatrzone podsad.

Zarodnie i trzoneczek biae P- globuliferum (Buli.), n" 8

Zarodnie i trzoneczek barwne P. Schumacheri. Spr., n° 9.

** Bez podsady.

.) Wapniaczki nieliczne, bo nie wszystkie wzy roz-

dte.

! Woni elastyczna, po otwarciu zarodni wydua-

jca si kilkakrotnie .,

P- Famintzinii. Rfski, n» 21.
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! ! Woni nieelastyczna.

Wapniaczki zwykego ksztatu P. lcucophaeiim. Pr., n" 28.

Wapniaczki w przeciciu oplycznem ograniczone

katami prostymi P. capense. Rfski, n" 27.

.) .) Wapniaczki bardzo liczne.

! Zarodnie stale siedzce.

.'.Pierwoszczowocnie, ksztatów nieregularnych,

pezajce, yowate, woni misKO-barwna P. gyrosum. Rfski, n° 25.

.
*

. .
•

. Pojedyncze zarodnie.

cianka zarodni i wapniaczki biae P. cinereum (Batscb), n° 13.

cianka zarodni i wapniaczki óte lub zielonawe P. \irescens. Dit., n 14.

cianka zarodni i wapniaczki brunatne P. Braunianum de Bary, n° 17.

cianka zarodni i wapniaczki szkaratne P. rubiginosum. Fr., n° 16.

! ! Zarodnie stale trzoneczkowate.

.
•

. Trzoneczki somiasto-óte, zwise, lece, czsto

wizkowate, zarodnie zlewajce si P. polymorphum. (M.) (n° 20),

Trzoneczki nieno-biae, zarodnie szare P. lencopus. Lk. (n° 12).

Trzoneczki i zarodnie siarczysto-zabarwione P. sulphureum. A. et Sz., n° 11

.

Trzoneczki i zarodnie óte P. flavum. Fr. (n° 10).

Trzoneczki szkaratne P. psittacinum/ Dit., n° 15.

Trzoneczki purpurowe P. pulclierrimum. B. et R., n" 18.

Trzoneczki brunatne lub somiaste P. Berkeleyi. Rfski, n8
10.

B. cianka zarodni podwójna.

f Wewntrza tsza, trzoneczkowate P. Didermoides. (Ach.) (n° 7).

ff Zewntrzna tsza, siedzce.

* Pierwoszczowocnie pezajce lub sieciowato popl-

tane, podun szpar pkajce P. sinuosum. (Buli.), n° 26.

** Pojedyncze zarodnie.

.) Kuliste, nieno-biae P. Diderma. Rfski (n° 241.

.) .) Niekuliste, óto lub pomaraczowo, rzadziej

biao zabarwione.

Zarodniki 8 do 9 m. m. wielkie, zaledwo kolczaste P. conglomeratum. (Fr.) (n° 23).

Zarodniki 12,5 m. m. wielkie, mocno kolczaste P. contextum. Pers. (n° 23).
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Uwaga. — Numery maworków posiadajcych zarodniki kolczaste s umieszczone w nawiasie;

inne posiadaj zarodniki gadkie.

IV. — Kubeczek. (Craterium. Trent.).

Fungoides sp. Mich;. Peziza sp. Leers, Batsch. ; Gyathus sp. Hoft., Purt.; Nidularia sp. With.; Ste-

monitis sp. Schr., Pers. ; Trichia sp. Roth; Arcyria sp. Pers., A. etSz., Hoff. ; SpiEerocarpaSchum.

;

Physarum sp. Schum., Chev., Wallr.; Cupularia Lk.,Roth.

Zarodnie ksztatów regularnych, oznaczonych, wieczkiem pkajce, o ciance papierowatj, szty-

wnej, stale trzoneczkowate. Dolna cz zarodni po wypadniciu zarodników trwaa, kieliszkowata.

cianka zarodni potrójna lub podwójna; zewntrzna przechodzca w rurk trzonka, wewntrzna za-

zwyczaj otaczajca ze wszech stron mas zarodników i dajca pocztek rurkom woni. Rurki woni
tgie, niezbyt liczne wapniaczki tworzce, sztywne, po Wyproszeniu zarodników trwajce. Podsada

prawie zawsze wyksztacona, utworzona przez rodkowy, wolny, silnie rozwinity, zwapniony wze
woni.

Wzmianka historyczna. — Ju w roku 1729 zna Micheli trzy gatunki kubeczka, a zudzony ich

czaszowatym ksztatem, pomieci je z licznymi grzybami w rodzaju Peziza, z waciw jednak sobie

bystroci umia odróni i rónice zachodzce pomidzy nimi i te w diagnozie Pezizy najzupeniej

uwzgldni mówic : ... «cyathum, aliai pyrum inversum... similant... seminibus... supernam partem

infeetse, u<e semina deinde vel contractis, dum explicantur plantse, fibris— in altum tum i instar... ».

Póniejsi mykologowie róne gatunki kubeczka pomieszczali pod najrozmaitszymi rodzajami. Dopiero

w roku 1797 utworzy Trentepol, rodzaj Craterium przyjty take przez Ditmara, a rzeczywicie roz-

winity i ugruntowany przez Friesa w Systema mycologicum. Fries pierwszy zwróci uwag na ku-

beczki opisane ju przez Michelego, i odróni trzy typy majce rzeczywicie podstaw bytu, a przez

póniejszych autorów nawet jako odrbne rodzaje opisane.

PODRODZAJ YSAK (LEIOCR ATERIUM).

Zarodnie o powierzchni gadziuteczkiej, lnicej po odpadniciu wieczka, o brzegu ucitym.

f Brzeg zarodni barwnej przed odpadniciem wieczka ucity, wieczko biae, midzy cianki zaro-

dni zaklnite, w modoci zupenie paskie, dojrzae nieco wypuke. cianka zarodni potrójna.

Wewntrzna jest bonk delikatn, bezbarwn, kurczliw, ze wszech stron mas zarodników otacza-

jc i dajc pocztek rurkom woni. Druga take ze wszech stron otaczajca pierwsz, jest nader

grub, bezbarwn bon, w szczególny sposób zwapnion. Nareszcie trzecia najzewntrzniejsza jest

rurk trzonka przeduajc si w ciank zarodni, tutaj nader cienka i barwna.

29. C. oulgare. Dit. K. p o iyskuj y. Trzoneczek dugoci zarodni wyrównywajcy, barwny,

niocno pofadowany, przechodzcy w lnice inaczej zabarwione kieliszkowate, od dou pomarszczone,

w górze gadziutekie, lnice, kieliszkowate zarodnie. Wieczko kredowo-biae. Zarodniki jasno-

fioletowe, gadkie, 8,3 do 10 m. m. wielkie.
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1729. Fungoides infudibuliforme, pendulum, pediculo donatum. Mich., N. pi. gen., p. 20;i,

n° 10, t. 86, f. 13.

1797. Craterium pedunculatum. Trent.,1. c, p. 2*4v

1817. Craterium vulgare. Ditm., I. c, t. 9; Nees. Sys., f. 120; Ghev., FI. par., t. 4, f. 26.

1823. Craterium leucocephalum. Desm., Cat., 27, non Auc!

Wzmianka historyczna. — Poniewa nazwisko Trenthepola jest bardzo niewaciwe, bo wszystkie

kubeczki s opatrzone trzoneczkiem, przeto uznaem za suszne przyj nazw Ditmara cho pó-

niejsza.

Opis. — Nastpujce formy dadz si z atwoci odróni.

-x. C. v. genuinum. Zarodnie ciemno-orzechowe, trzoneczek szafranowo-óly.

p. C. v. confusum. Zarodnie ochrowo-brunatne, trzoneczek ótawo-rdzawy lub ciemno-brunatny.

y. C. v. albicans. Zarodnie biaawe, ku doowi brudno-ochrowe, trzoneczek ochrowaty lub ciemno-

brunatny.

Masa zarodników i woni otoczona jest ze wszech stron nader delikatn, jednocig, bezbarwn

bonk, dajc pocztek rurkom woni. Bonka ta wyciela tem samm i doln cz wieczka. Dalej

ku zewntrz nastpuje druga cianka bardzo gruba, bezbarwna, otaczajca pierwsz ze wszech stron

i stanowica górn, zewntrzn warstw wieczka. Warstwa ta jest zwapniona w bardzo szczególny

sposób. W bezbarwnej ustrojowej materyi stanowicej gówn mas tej warstwy, przebiegaj poprze-

czne, malekie, walcowate kanaliki, juto na wskro, juto dosigajce do poowy jej gruboci. Te

to kanaliki s wypenione nader drobnemi bezbarwnemi ziarnami wapna. Po odwapnieniu wic war-

stwa ta wydaje si by dziurkowat. Na zewntrz druga ta cianka, zaczwszy od ucitego brzegu za-

rodni jest pokryta trzeci barwn, zupenie bezwapienn, ku doowi coraz tsz. W górnej czci
zarodni jest ona do drugiej w zupenoci przyronita tak mocno, e nawet sztucznymi rodkami nie

daje si od niej oddzieli. Ku doowi zarodni, fadujc si delikatnie, tworzy na jej powierzchni

liczne brózdy, przechodzc dalj bezporednio w mocno podunie pofadowan rurk trzonka, przyj-

muje tu inn barw, staje si daleko Lsz, a wreszcie rozszerza si na podou w malek, koliste,

nie bardzo wyran leni. cianka wic zarodni jest trzywarstwowa, a wieczko tylko dwuwar-

stwowe, dlatego te, nie bdc pokrytem trzeci najzewntrzniejsz i barwn ciank zarodni,

jest kredowo biaem. Zreszt wieczko jest daleko silniej i mniej regularnie kanalikami zwapnione,

jak druga warstwa cianki zarodni. Woni zupenie taka jak w maworku, cianki jj nader

delikatne, bezbarwne; wapniaczki liczne wypenione drobnemi ziarnami bezbarwnego wapna;

w rodku zarodni jeden wapniaczek jest wielokrotnie wikszy od innych i tworzy podsad. Midzy -

wla woni s nader cieniutkie, wapniaczki za due i wród ciemnej masy zarodników sw nien
biaoci od razu wpadajce w oko ; ztd to zapewne pochodzi, e Fries niesusznie mówi o woni
kubeczka : «flocci... rudes nec in capillitium assurgentes» (Fries, 1. c, p. 150).

Trzoneczek w odmianie pierwszej wyrównywa zazwyczaj dugoci zarodni i nierzadko bywa na

bok zakrzywionym, jest on wietnie szafranowo-ótym, a zarodnia cicmno-orzechowa. W obu in-

nych odmianach bywa on wyprostowany i zazwyczaj od zarodni krótszy. W odmianie ostatniej ze-

wntrzna cianka zarodni jest prawie bezbarwna i dlatego wydaje si by biaaw od przewiecajcej

wewntrznej zwapnionej cianki. Zarodnie wraz z trzonkiem s zawsze piknie lnice.
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Znajdowana' si. — Odmiana pierwsza bywa daleko rzadsza jak druga, obie jednak zdarzaj sir

na mchach, liciach, gazkach uschych i t. d., do czsto w Europie. Odmian trzecia widziaem

raz tylko znalezion w okolicach Parya przez pana Roussel.

30. C. pyriforme. Dit. K. gruszko iv a ty. — Trzoueczek od zarodni krótszy, mocno pofa-

dowany, przechodzcy w lnice, gruszkowate, jednakowo z nim ochrowo-brunatno zabarwione

zarodnie. Wieczko kredowo-biae. Podsada wyrana. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, 8,3 do

10 m. m. wielkie.

1817. Graterium pyriforme. Ditm., 1. c, p. 10, I. 10.

Opis. — Kubeczek ten róni si wycznie tylko ksztatem od poprzedniego gatunku. Zarodnie;

jego s gruszkowate, to jest w rodku mocno rozdte, ku doowi zwajce si w trzoneczek, a ku

górze w brzeg ucity. Przed samym brzegiem s one nieco przewiziste. Zreszt budowa cianki,

trzonka, woni, a nawet wielko zarodników, jest najzupeniej ta sama jak w kubeczku poyskuj-

cym. Trzoneczek jest zazwyczaj nieco krótszy, zawsze wyprostowany, ale mimo to same zarodnie s
nieco na bok skrzywione.

Znajdowanie si. — W podobnych miejscach jak poprzedni, ale znacznie rzadszy. Szwecya (Fries);

Rostock (Ditmar) ; Muenster (Fuisting).

•J-j-
Brzeg barwnej zarodni dopiero po odpadniciu wieczka ucity. Wieczko zazwyczaj zabarwione,

niezaklnite midzy ciank zarodni, ale stykajce si z ni pod ostrym ktem i w modoci na-

wet wypuke. cianka zarodni potrójna, skad jej i budowa zupenie taka sama jak w poprzednich,

ale najwewntrzniejsza bona nie bezbarwna, lecz czysto-óto zabarwiona. Ztd te i pokrój od

poprzednich o tyle róny, e zarodnie maj przed otwarciem sio wierzchoek zaokrglony, a nigdy

ucity jak w poprzednim.

31. C. (JE r stedtii. Rfski. K. OErstedta. — Zarodnie dokadnie gruszkowate, wraz z trzon-

kiem ochrowo zabarwione, o wieczku wypukm, nieno-biam. Podsada wyrana. Zarodniki gad-

kie, jasno-fioletowe, 8,3 do 10 m. ni. wielkie.

Opis. — Kubeczek ten stanowi przejcie od poprzednich, do nastpnych gatunków. Wieczko jego

jest kredowo-biae, wypuke, midzy cianki zarodni nie zaklnite, lecz pod ostrym ktem z ni si

stykajce. Zdarzaj si jednak pomidzy wieloma wyjtkowe okazy, w których poowa wieczka za-

chowuje si w pierwszy, a druga strona wieczka w drugi sposób. W kadym razie wieczko jest tylko

dwuwarstwowe, zewntrzn bon barwn cianki zarodni nie pokryte, i dlatego kredowo-biae.

Zreszt cianka zarodui i trzoneczek maj barw ochrow lub tak zwan skurzan. Trzoneczek jest

zazwyczaj znacznie krótszy jak zarodnia, wyprostowany. Zarodnia ma ksztat gruszkowaty, zbliajcy

si prawie do przewrotnie jajowatego. Budowa cianek jak w poprzednich, ale najwewntrzniejsza

cianka ywo-óto zabarwiona, ezem wanie charakteryzuj si i nastpne kubeczki jeszcze do pod-

rodzaju ysaka nalece.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek otrzymaem od Profesora OErstedia, który go. zbiera

w okolicach Kopenhagi, mianowicie koo Fcenthaven na suchych liciach i gazkach obumarych.

32. C. minutum. (Leers.). K. mylnik. — Zarodnie gruszkowate wraz z wieczkiem jedna-

kowo zabarwione, trzoneczek tobarwy lub ciemniej zabarwiony. Wieczko wypuke, podsada wy-
rana. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, 8,3 do 10 m. m. wielkie.
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1773. Peziza minuta. Leers, FI. Herbor., n° 1085.

1790. Cyathus minutus. Hoff., Veg. Cryp., p. 6, t. II, f. 2. Sow., Eng. Fg., t. 239.

1786. Trichia minuta. Relh. teste Fr.

!

1792. Nidularia minuta. With.

1803. Sphserocarpa operculata. Schum., FI. Ssell., n° 1503.

1803. Physarum turbinatum. Schum., FI. Ssell., n° 1450.

1824. Craterium leucocepbalum. Grev., FI. Scott., t. 65?

1829. Craterium minutum. Fr., 1. c, III, p. 151.

1829. Craterium turbinatum. Fr., 1. c, III, p. 152.

— Arcyria leucocephala. Auc.

!

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten kubeczka ju w zeszym wieku doskonale przez Leersa opi-

sany, pomieszany z innymi przez wielu póniejszych badaczy, zosta dopiero przez Friesa znów

doskonale odrónionym. Synonimy Schumochera, jakem si z jego zielnika przekona, tu z pewnoci
nale, cho po opisie czego innego spodziewaby si mona byo.

Opis. — Nastpujce odmiany daj si z atwoci odróni .

a. C. m. genuinum. Zarodnie i wieczko barwy skórzanej, trzoneczek rdzawy, krótki.

<i. C. m. turbinatum Schum. Zarodnia, wieczko i trzoneczek jednakowo brudno-óto zabarwione.

Trzoneczek zazwyczaj krótki; niekiedy jednak zdarza si odmiana w której trzoneczek jest jeden i

pó raza od zarodni duszy to jest wanie Sphaerocarpa operculata Schum.

Budowa tego kubeczka jest zupenie taka sama jak poprzedniego gatunku. Jedyna tu zachodzca

rónica jest ta, e wieczko jest tak samo trzywarstwowe jak cianka zarodni ; to jest wewntrzna

zwapniona warstwa jest jeszcze pokryta trzeci barwn. W skutek tego wieczko nie jest kredowo-

biae, ale tak samo zabarwione jak cianka zarodni, poniewa bona barwna jest coraz ciesza ku

jej wierzchokowi, przeto wieczko bardzo czsto jest nieco janiejsze jak caa zarodnia. Wieczko styka

si tu ze ciank zarodni pod ostrym ktem, nastpnie, albo odrazu staje si mocno wypukem, albo

te przedtem jest jeszcze nieco zaklnite i dopiero nastpnie tylko w wierzchoku mocno wypuke.

Dwie odmiany któremy podali, róni si tylko barw trzonka. Trzoneczek jest zazwyczaj znacznie

krótszy od zarodni, sztywny, wyprostowany, mocno podunie pofadowany, niekiedy przechodzi

stopniowo w zarodnie, w innych razach ta gwatownie jest od dou rozdta i tym sposobem odró-

niona od trzonka. Jakem ju wspomnia zdarzaj si okazy o trzoneczku pótora raza od zarodni

duszym, zreszt jednak od form typowych niczem si nie róni. Wewntrzna budowa taka sama

jak w poprzednim, wic te naturalnie najwewntrzniejsza bona óta.

Znajdoiaanie si. — Wedug Friesa gatunek ten ma w Szwecyi nalee do najpospolitszych ku-

beczków, tymczasem rzadko tylko spotkaem go w zbiorach. Turyngia (Wallroth); Frauenwalde nad
Odr (A. Braun); Muelhausen w Alzacyi (W. P. Schimper). Odmian p widziaem tylko w zbiorach

Schumachera z okolic Christianii.

Uwaga. — Zdarza si niekiedy, e pierwoszcznie tego gatunku (jak wszystkich kubeczków czer-

wono zabarwione) w skutek nieprzyjaznych okolicznoci rozwijaj si anormalnie, albo raczej

ART. IV. J6.
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wydaj potwornie rozwinite zarodnie. S one pókuliste, siedzce, niekiedy przez zlewanie si ner-

kowate, o budowie wewntrznej niestaj, zwapnieniu ronem. Woni ich take potwornie si wy-
ksztaca, niekiedy daje pocztek dwóm albo trzem a podsadom i t. p. Takie formy opisa Fries

w Symboke Gasteromycorum jako Craterium mutabile.

33. C Friesii. Rfski. K. Fr i e sa. — Zarodnie gruszkowate, z wieczkiem i trzoneczkiem,

dugoci zarodni wyrównywajcym, jednostajnie rdzawo-brunatno zabarwione.

1729. Fungoides minimum, cernuum, coccineum totum, pediculo donatum. Mich.,Nv. pi. gen.,

p. 205, n° 12, t. 86, f. 12?

1829. Craterium nulans. Fr., 1. c, III, p. 151. Excl. syn.!

1869. Craterium minutum, p aureum. Fck., Sym. myc, p. 342.

Wzmianka historyczna. — Pod nazw Craterium nutans opisa Fries gatunek kubeczka, którego

nigdy nie widzia, wedug opisu Michelego i ryciny przesanej mu przez Scbumachera a przedstawia-

jcej jego Spherocarpa operculata. W opisie tego gatunku podaje Schumacher jego barw óto-
rdzaw, a na rycinie bya ona rdzawo-czerwona, w rzeczywistoci za jest skórzana czyli brudno-

óta. Jak wiemy, Spluerocarpa operculata jest tylko odmian poprzedniego gatunku. Fries wic
zosta w bd wprowadzony niedokadn rycin, poniewa jednak opis jego do si zgadza z naszym

kubeczkiem przeto nazwalimy go kubeczkiem Friesa, aby zostawi o nim pami w rodzaju, który

zwykym sobie bystrym rzutem oka naturalnie odgraniczy. Synonim Michelego podaj ze znakiem

zapytania, opis bowiem jest zbyt krótki, rycina niedokadna. By moe, e Micheli rozumia pod tym

swoim ((Fungoides » kielisznik wspaniay.

!

Opis. — Trzoneczek, zarodnia i wieczko tego kubeczka s jednostajnie rdzawo-brunatno zabar-

wione. Zarodnie przed ucitym i nieco odwinionym brzegiem przewiziste. Wieczko styka si pod

ostrym ktem i jest mao wypuke. Budowa tego kubeczka nieco róna od poprzednich i stanowi

przejcie do nastpnego podrodzaju. I tu mamy najwewntrzniejsz bon, dajc pocztek rurkom

woni i otaczajc ze wszech stron mas zarodników óto zabarwion. Dalej barwna rurk trzonka

przeduajc siew najzewntrzniejsz ciank zarodni, lecz warstwa rodkowa jest odmienna. Jest

ona sabo rozwinita, skada si z niewielkiej iloci ustrojowej istoty, sabo i nieregularnie zwapnio-

nej. W skutek tego cianka zarodni po wypadniciu zarodników jest przewiecajca i ciemno zocisto-

óta. Zreszt podsada, woni i zarodniki jak w poprzednim.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek kubeczka otrzymaem od Fuckla, który go zbiera na

mchach kolo Hallgarten pod OEstrich nad Renem.

PODROD AJ CHROPAWIEC. T R A CH YC R ATE RIU M.

Górna nader delikatna cz zarodni rozprószajca si, pozostaa trwaa, kieliszkowata cz
zarodni o brzegu nie ucitym lecz czsto nieregularnie postrzpionym. cianka zarodni podwójna.

Wewntrzna wycieajca zewntrzn, i z ni zupenie zronita, przechodzi bezporednio w rurki

woni, lecz nie otacza ze wszech stron masy zarodników, przechodzc od dou niepostrzeenie
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w rurk trzonka, której przeduenie stanowi zewntrzn, barwn, skadaj si przewanie z ustro-

jowej istoty, mocno i nieregularnie zwapnionej.

34. C. leuc ocephal um (Pers.). K. biaoczubek. — Zarodnie wartokowate, wyprosto-

wane, na rdzawem tle biao upstrzone, w dolnej czci wraz z trzoneczkiem mocno pofadowane,

rdzawe. Woni, podsada i zarodniki jak w poprzednich.

1729. Fungoides minimum infundibuliforme, albicans, pediculo donatum. Mich., Nv. pi. gen.,

p. 205, n. 13, t. 86, f. 14.

1781. Peziza convivalvis. Batsch., Elech. fg., p. 121.

1791. Stemonitis leucocephala. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p. 1467., n° 9.

1790. Stemonitis cyathiformis. Schrnk., 1. c, p. 19.

1797. Trichia cinerea. Trent., 1. c, p. 227.

1795. Arcyria leucocephala. Hoff., FI. cryp. ger., t. 6, f. 1.

1803. Physarum pedunculatum. Schum., FI. Saell., n° 1453.

1810. Trichise aureee affinis. FI. Dan., t. 1314, f. 2.

'•'
1817. Gyathus cinereus. Purt. brit., III, n° 1561, t. 35.

1817. Craterium leucocephalum. Ditm., 1. c, t. 11. Grew, FI. Scot., t. 65.

1826. Craterium vulgare. Chev., FI. Paris., 340, non Ditm.!

1826. Physarum leucostictum. Chev., FI. Paris., p. 336, t. 9, f. 29.

1829. Craterium leucostictum. Fr., 1. c, III, p. 152.

1833. Capularia leucocephala. Lk., Handb., III, p. 421.

— Physarum xanthopus. Wallr., in sched.

1836. Craterium xanthopus. Wallr., FI. ger., II, p. 358.

1836. Craterium deoperculatum. Fr. in Wein., 1. c, p. 597.

1836. Craterium pendulum. Fr. in Wein., 1. c, p. 597.

1844. Cupularia xanthopus. Rabh., FI. er. ger., n°2226.

1854. Craterium pruinosum. Corda, Icon., VI, p. 13, t. II, f. 33.

Wzmianka historyczna. — Naturalnym biegiem rzeczy, najpospolitszy z kubeczków poszczyci *i te

moe najduszym szeregiem synonimów. Historya ich jest tak jasna, e zbytecznem by byo dugo
si nad ni rozwodzi. Wspomn wic tylko, e Craterium xanlhopus niczem si od typowych form

nie róni, jakem si o tem naocznie przekona. Craterium pendulum Fricsa, sdzc z opisu, jest

zaledwie wzmianki godn odmian, której dolna cz zarodni jest ótawa, a nie rdzawa, za Crate-

rium deoperculatum tego autora najoczywieiej jest zupenie niedojrzaym kubeczkiem, lak samo

zupenie jak Craterium pruinosum Cordy, ztd si i rozumie ów brak woni przez autorów w tych

opisach podawany.
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Opis. — Pokrój tego kubeczka jest bardzo charakterystyczny, z malekiej koowej leni wznosi si
rdzawy trzoneczek, zawsze mocno pofadowany. Fady te rozcigaj si na dolnacz zarodni take

rdzawej, górna za jój poowa jest mocno zwapniona, w skutek tego na rdzawm tle licznemi biaemi

plamami upstrzona i chropowata. Trzoneczek rónej bywa dugoci i w róny sposób przechodzi

w ciank zarodni, a zarazem powoduje i ksztat tej ostatniej. Raz mianowicie rurka trzonka naraz

gwatownie rozszerza si w ciank zarodni, wówczas krkowatej o wierzchoku dokadnie zaokr-

glonym. Takie zarodnie wraz z trzonkiem s zaledwie 3/4 M. wysokie, z tego na trzonek przypada od

2/8 do 3/8 M,, czyli trzoneczek albo wyrównywa zarodni, albo jest od niej o poow krótszym. Dolna

nie zwapniona, wic rdzawa i pofadowana cz zarodni jest znikajco-maleka. W drugim razie

rurka trzonka przechodzi nader powolnie w ciank zarodni wówczas kieliszkowatej o wierzchoku

zaokrglonym lecz mocno spaszczonym. Takie zarodnie wraz z trzoneczkiem s zazwyczaj 1 M. wy-
sokie, z tego wypada na zwapnion cz zarodni zaledwie 3/10 M., a reszta na cz rdzawr, przecho-

dzc niepostrzeenie w trzoneczek. Pomimo tak rónych ksztatów w skrajnych granicach, dwóch
odmian utworzy trudno, bo czsto daj si midzy niemi róne formy przejciowe odszuka.

Zarodnie pkaj zazwyczaj pod wierzchokiem, który nastpnie rozprósz si powoli, brzeg wic
prawie nigdy nie bywa ucity, lecz mniej lub wicej silnie poszarpany. Po wypadniciu zarodników

pozostaa cz zarodni okazuje jeszcze zazwwczaj doskonale zachowan cz woni, do sztywn

aby nie opa na dno zarodni, rodkiem podsada jest zawsze widoczna. Umieszczajc zarodnie tego

kubeczka w kropli wody, z atwoci spostrzedz mona, e one najprzód znacznie pczniej, i e trzo-

neczek take si rozszerza i gwatownie skróc, co wanie ztd pochodzi, e w gatunku tym trzonek

wraz z zarodni jeden tylko pcherzyk stanowi.

W pustych ju zarodniach cianka jest przewiecajca, ótawa. Zdarzaj si niekiedy okazy mao
zwapnione, prawie w caej dugoci rdzawo zabarwione, lecz te przy budowie wewntrznej z atwo-

ci, jako tu nalece, oznaczy si daj.- Zreszt i tu spotka mona, jako potwornoci zaledwie za-

sugujce na wzmiank, prawie zupenie siedzce zarodnie.

Rurka trzonka jest bon tg, opatrzon podunemi zgrubieniami przeduajcemi si bezpore-

dnio i na doln cz cianki zarodni. Bona ta jest óto-brunatna; doszedszy do punktu w którym

zaczynaj si zwapnienia, zamienia si ona w gbczast pierwoszczowat, óto zabarwion mas,

wszdzie na wskro zwapnion. Zwapnienia te wystpuj ju jako pojedyncze ziarnka wapna, ju jako

liczne ich skupienia, ju te nawet, jako do spore bryki, ztd te po odwapnieniu cianka zarodni

wydaje si by w licznych miejscach jakby nieregularnie podziurawion. Te niby dziury, to jest

miejsca cianki bezbarwne odpowiadaj miejscom, w których leay spore bryki wapna wcinione

w ciank zarodni. Na zewntrz caa ta zwapniona masa wysana jest delikatn bezbarwn, wszdzie

z ni zronit bonk, z której bior pocztek rurki woni. Ta bonka jest stale bezwapienna.

Rurki woni s zupenie bezbarwn lecz do tg bonk. Wapniaczki s wypenione pozornie tylko

drobnemi ziarnami wapna. Dziaajc jednak na nie bardzo rozcieczonemi kwasami, mona spostrzedz

e wewntrz kadego wapniaczka ley przynajmniej jedna bryka wapna, zoona z igowato-cien-

kich, promienisto przebiegajcych, w kul zbitych krysztaków. Niekiedy bywa ich nawet dwa lub trzy

w jednym wapniaczku. Ziarnka wapna s zazwyczaj bezbarwne, zdarzaj si jednak niekiedy i ó-
tawo zabarwione.

Znajdoiuanie si. — Gatunek ten naley do najpospolitszych w Europie, na liciach, mchach, su-

chych gazkach.

33. C. aureum (Schum.). K. z o c iec. — Zarodnie wartokowato-okrgawe, wraz z krót-
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kim sztywnym trzoneczkiem zocisto-óte, mocno chropowate. Woni o wapniaczkach i podsa-

dzie ótej. Zarodniki jak w poprzednich.

1803. Trichia aurea. Schum., FI. Syci., n° 1461.

1821). Craterium mutabile. Fr., 1. c, III, p. 154, non. S. Gast.

1814. Cupularia mutabilis. Rahenh., FI. gcr., er. n° 2225.

— Physarum Dnrieni. M., Herb.

!

Wzmianka historyczna.— Jakemy ju powyej wspomnieli Craterium mutabile, 'opisane przez Friesa

w Symbolee gasteromycorum, jest tylko potwornie rozwinitym kubeczkiem mylnikiem. W Systema

mycologicum nazw t da Fries kubeczkowi dawniej opisanemu przez Schumachera, jako Trichia

aurea. Poniewa f a ostatnia gatunkowa nazwa jest bardzo waciwa, a przytem ma za sob prawo

pierwszestwa, przeto uyem jej zamiast podanej przez Friesa, zupenie nietrafnej.

Opis. — Trzoneczek tego kubeczka jest nader krótki, sztywny, pofadowany, zoto-óty, równie
jak i lenia w która si rozszerza na podou. Zarodnies bardzo mocno chropowate, wyblado-óte,

o wierzchoku zaokrglonym zoto-ótym. Rurka trzonka jest bon brunatn, wypenion zupenie

wapnem i zwapnion barwnemi ziarnami wapna na zewntrz. Rurka ta przedua si bezporednio

w ciank zarodni, staje si tu bezbarwn, mniej zwapniona w rodku zarodni jak na jej wierz-

choku, ztd te barwa jej bledsza. Zwapnienia gromadne wypychaj ciank na zewntrz i staj

si powodem jej chropowatoci. Wapniaczki woni wypenione równie jak podsada drobnemi, óto
zabarwionemi ziarnami wapna. Wierzchoek zarodni rozprósz si z wiekiem, a pozostaa kubkowata

cz ma brzeg mniej lub wicej poszarpany.

Znajdowanie si. — Gatunek ten do rzadkich naley. Szwecya (Fries); Zellandya (Schumacher);

Warszawa (Alexandrowicz) ; Algerya (Montagne, FI., alg., I. p. 414.). Okazy z tych dwóch ostatnich

miejsc widziaem naocznie.

Nastpujce luzówce opisane pod kubeczkiem nie s mi znane :

1834. Craterium floriforme. Sz., Am. fg., n° 2307. Z opisu sdzc jest jakim pyszniakiem, bar-

dzo by moe, e to jest forma groniasta kdziorka podobnego.

1873. Craterium minimum . B. et. C., efr Grev., n°361, p. 67.

1834. Craterium porphyrium. Sz., Am. fg., n° 2308. Z opisu sdzc jest jakim pyszniakiem, za-

pewne jestto jaka forma zaplelki maliny.

V. — Malowój. Cratep.iaciiea Rfski.

Zarodnie nieregularnie pkajce, dolna ich cz po wyproszeniu zarodników trwaa, o brzegu po-

szarpanym. Opatrzone rodkow, walcowat, zwapniona podsad. Z tej wybiega ku ciance zarodni

gsta sie delikatnych rurek woni. Wzy jej nierozwinite, wyjtkowo tylko niektóre-rozdte i za-

mienione w wapniaczki. Oczka sieci woni ku brzegom zarodni coraz mniejsze, poczone z jej ciank
przez malekie, króciutkie, prostopadle przebiegajce koriczyki.
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Wzmianka historyczna. — Rodzaj len utworzyem w roku 1873 dla luzowea, którego zarodnie cz
w sobie charakter kubeczka i aobni. Z pierwszym ma podobiestwo, e dolna cz zarodni jest

trwaa i zachowuje si podobnie jak w kubeczku biaoczubku, z drugaza ma wspóln budow woni.
Tylko wprawdzie zanikowo wystpujce wapniaczki, zmuszaj rodzaj ten pomieci w maworkowa-
tych, zreszt bowiem rnonaby go byo przenie w towarzystwo aobui.

36. C. mutabilis. Rfski. M. zmienni/. — Zarodnie walcowate, obe, szarawo-biae, ku

doowi zwone, przewiziste, brunatno -rdzawe i przechodzce w malek koow, tobarwn leni.
Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno brodaweczkowate, od 8,3 do 9,6 m. m. wielkie.

Opis. — Zarodnie tego luzowea stoj zazwyczaj gromadnie obok siebie, juto na wspólnej leni,

ju te w podstawach poczone zwapnionemi zeschemi, yowatemi resztkami pierwoszczni. S
one od /2 do 3/4 M. wysokie, walcowato obe, czsto do podoa nachylone, lub te zupenie wypro-

stowane, nie jednakowo grube, ale albo ku wierzchokowi nieznacznie ciesze, lub te przeciwnie

w kocu nabrzmiae. Ku samej ju podstawie zwaj si nieznacznie i wreszcie cianka ich prze-

chodzi w leni.

Ta zwona cz jest brunatno-rdzawo zabarwiona, wzkim tylko, e tak powiem piercieniem,

od niego biegn liczne fady na ciance zarodni podobnie zabarwione. Zreszt zdarza si niekiedy,

e zwenie to znika zupenie i zarodnie siedz bardzo szerok podstaw; te wypadki nale jednak

do bardzo rzadkich. Zarodnie pkaj nieregularnie, cianka w 3/4 wysokoci od góry rozprósz si, a

pozostaa siedzi kieliszkowato na podou, uwieczona sztywn, szklist, przewiecajc sieci wo-
ni, w której tu i owdzie wida juto biay punkcik, to jest wapniaczek, ju te jaki jeszcze kawaek

cianki zarodni mocniej do woni przyronity, a wewntrz niej nieny, wyprostowany, walcowaty

sup podsady. Doda jeszcze wypada, e pochylone zarodnie mog si niekiedy z zob zlewa, juto

wierzchokiem ju podstawami.

cianka zarodni jest u dou bon tg, brunatno zabarwion, bezwapienn, mocno pofadowan,

ku górze staje si coraz ciesz, wreszcie delikatn, bezbarwn. Zwapnienia liczne, wystpuj juto

pod postaci pojedynczych ziarnek, ju t te ostatnie s w kupki poskupiaue. Do spodniej cianki za-

rodni przyrasta podsada, juto ca nasad, ju kilkoma tgiemi rurami. cianki rurek woni i pod-

sady s tgie, ale zupenie bezbarwne. Nieliczne wapniaczki, wystpujce w zupenie nieoznaczonych

miejscach, równie jak podsada s wypenione drobnemi, bezbarwnemi ziarnami wapna.

Znajdowanie si?. — Rzadki ten gatunek znalaz profesor Gienkowski w okolicach Berlina na suchych

liciach.

VI. — WlZAK. TlLMADOCUE (Fil.).

Mucor sp., FI., Dan.; Spha^rocorpus sp., Buli. ; Stemonitis sp., Gmel.; Trichia sp., DC, Schum.,

Trent.; Physarum sp., Auc; Didymium sp., Fr., M. ; Tilmadoche sp., Fr.

Zarodnie trzoneczkowate, nieregularnie lub siatkowato pkajce, bezpodsadowe. cianka zarouni

pojedyncza, nader delikatna, sabo, lecz niejednostajnie zwapniona. Rurki woni wnasadzie pojedyn-

cze, w dalszym przebiegu rozwidlajce si pod ostrym ktem, zreszt wyprostowane i dlatego regu-

larn sie tworzce. Wapniaczki malekie, wrzecionkowate, nieliczne,
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Wzmianka historyczna. — W roku 1849 oddzieli Fries w Summa ycgetabilium Scandinavite, p. 454,

trzy Physara, opisane w Systema mycoogicum pod nazwa Tilmadoche. Jeden z nich jest ty-

powm Physarum, dwa za s synonimami Physarum nutans, które tutaj nale, z tego wic wzgldu
pozostawilimy nazw Friesa, Pomiecilimy tu gatunki majce budow woni zupenie podobn jak

u Physarum
;
z t wan rónic, e kiedy u pierwszego oczka sieci s najzupeniej nieregularne, tutaj

s one stale regularne, przedstawiaj bowiem zawsze równolegobok, którego wszystkie cztery boki,

juto le na jednej pasczyznie, ju te bywaj na dwóch rozmieszczone. Zreszt i wapniaczki s tu

wicej regularne jak u Physarum i zazwyczaj znacznie mniejsze, wrzecionkowate.

37. T. nutans. (Pers.). Wizak zwisy. — Zarodnie soczewkowate, pod spodem paskie

lub wklse, zazwyczaj przynajmniej po pkniciu ppkowale, szarawo-biae, trzoneczkowate, zwise.

Trzoneczki rónej dugoci, szydowate, pochye, poorane, biaawo-szare lub szarawo-brunatne.

Woni silnie rozwinita, o rurach bezbarwnych, o wapniaczkach malekich, nieregularnych. Za-

rodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 9,1 do 10,3 m. m. welkie.

1791. Sphserocarpus albus. Buli., ex. par. "Cham., p. 137, v. 1 et 2, t. 407, f. 3 G i G.

1791. Stemonitisalba. Gmel., Sys. nat., p. 1469, n° 35.

iWd. Mucor albus. Sobolew., fi. petrop., 324.

1801. Physarum nutans. Pers., Syn., p. 171.

1801 . » subtile. Pers., Syn., p. 171

.

1803. Trichia cernua. Schum., FI. Stell., n° 1470.

1803. Physarum bulbiforme. Schum., FI., Ssell., n° 1432 (fl. dam, 1974, f. 3, Fr. III., 131.)

1803. Physarum marginatum. Schum., Fl. Stell., n° 1440.

1803. Physarium didymium. Schum., Fl. Stell., n° 1441.

1803. Physarum albopunctatum. Schum., Fl. Stell., n° 1433.

— Physarum brevipes. Schum., Herb.

— Physarum cinereum. Schum., Herb.

— Physarum leucopus. Schum., Herb., non Link.

!

1805. Trichia alba. D. C., fl. fr., 2, p. 202.

1809. Physarum albipes. Lk., Diss., 1, p. 27,

1809. Physarum sulcatum. Lk., Diss., I, p. 27.

1817. Physarum. connatum. Dittm., 1. c , t. 41.

1823. Physarum cernuum. Fl. dan., 1974, f. 2.

1829. Physarum nutans, a albocinereum. Fr., 1. c, III, p. 128.

1829. Didymium marginatum. Fr., 1. c, III, p. 116.

1849. Tilmadoche cernua. Fr., Summ. Veg. Scan., p. 454.

TI zrraanha historyczna. — Gatunek ten po raz pierwszy zosta opisanym przez Bulliarda, który jednak
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pod nazwiskiem Sphcerocarpus albus, nie tylko Tilmadoche nutans ale take i Physarum leucophseum

rozumia. Liczne synonimy Schumachera i Linka, jakem si naocznie z ich zielników przekona, tu-

taj z pewnoci nale, cho opisy przez tych autorów podane s zazwyczaj bardzo róne. Wiele

z tych gatunków s niedojrzaymi jeszcze stanami, tak np. ilustrowane we florze duskiej, na tablicy

1974, f. 3 i 2, inne róni si niby ksztatem zarodni i trzonka i barw tego ostatniego, jako te jego

wzgldn dugoci.

Opis.— Dwie odmiany tego gatunku z atwoci odrónia si. daj.

a. Forma propria. Trzonek dugoci zarodni, lub co najwicej dwa razy duszy, cienki, poorany.

p. Rigida. Trzoneczek przeszo trzy razy od zarodni duszy, sztywny, prawie walcowaty, bróz-

dowa ty.

Zarodnie tego luzowca bywaj zazwyczaj wielkoci ziarna maku, ksztatu stale soczewkowatego,

pod spodem juto paskie, ju wklse, przytm ppkowate. Przy sabych powikszeniach powierz-

chnia ich wydaje si by szarawo-bia lub szaro-fioletow, bialemi sabo-wypukemi brodaweczkami

upstrzon. Drobnowidzowe poszukiwania przekonywaj, e cianka zarodni utworzona jest z delika-

tnej, bezbarwnej, gadkiej bony, na wewntrz której znajduj si ziarnka wapna, juto poj^ynczo

rozrzucone, ju te skupione w mae gromadki. Ztd to pochodzi owa zmienna barwa aarodni,

bonka bowiem tworzca ciank zarodni jest przewiecajc i przy slabem zwapnieniu daje widzie

ciemno-fioletow mas zarodników; silne za zwapnienie nadaje jej bia barw. cianka zarodni

przechodzi bezporednio w rurk trzonka. Trzoneczek dugoci zarodni, lub cztery razy od niej du-
szy, jest zawsze pochyy, t. j. prosty, a w kocu nagle poziomo zakrzywiony; po otworzeuiu si je-

dnak zarodni skrzywia si zazwyczaj jeszcze kowato, w skutek czego zarodnie zwracaj si doln

czci ku górze. Trzoneczek jest mniej lub wicej szydowaty, niekiedy jednak prawie walcowaty,

ku doowi przechodzi w malek zaledwie widzialn leni. Jest on rurk o ciankach grubych, zwa-

pnionych nieregularnie, podunie pofadowanych, wewntrz wypeniony matery ustrojow, bezwa-

pienn, brunatn, ziarnist. I tutaj stopie zwapnienia cianki powoduje barw trzonka. Przy mocnem

zwapnieniu bywa on nieno-biay, przy sabem szarawy (ku doowi stale ciemniejszy), przy jeszcze

sabszem w górze somiasto-ólty, przy bardzo sabem w górze brunatny a ku doowi brunatno-

czarny.

Woni silnie rozwinita po wyproszeniu zarodników dla goego oka biaa, rurki jej rozdymaj si

w wzach bardzo nieznacznie, to te wapniaczki tutaj s bardzo mae, o zarysach nieregularnych, za-

wieraj zaledwie po kilkanacie ziarn wapna. Zarodnie pkaj w wierzchoku zupenie nieregularnie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do najpospolitszych luzowców, spotyka si wszdzie na

drzewie i na mchu.

38. T. pini (Sc ii.). W. krpy. — Zarodnie pókuliste, pod spodem ppkowate, szarawo-

biale, siatkowato pkajce, trzoneczkowate, przed otwarciem si prawie wyprostowane, nastpnie

zwise. Trzoneczki rónej dugoci, szydowate, proste, po otworzeniu si zarodni kowato-skrzy-

wione, bialawo-szare lub brunatne. Woni biaa silnie rozwinita, o rurkach bezbarwnych, o

wapniaczkach do wielkich, podunych, w obu kocach wrzecionkowatych. Zarodniki

1803. Physarum Pini. Schum., FI. Saell., n° 1444, teste. Fr., 1. c, p. 130.

— Physarum nutans variorum!



LUZÓWCE. 129

Wzmianka historyczna. — Daem temu gatunkowi t nazw, bo si z opisem Friesa do zgadza, wy-

jwszy woni majcej by czarniaw, dodatek jednak w diagnozie « sporidiis compactis » dowodzi,

e Fries mia okazy niedojrzae i dlatego woni nie móg od zarodników odróni.

Opis. — Zarodnie trzy do czterech razy wiksze od poprzedniego gatunku, nigdy nie soczewkowate

i stale oczkowao pkajce, wapniaczki wiksze, wrzecionowate, z atwoci daj ten gatunek od po-

przedniego odróni. Co si powiedziao o budowie zarodni, jej cianki i trzonka przy wizaku zwi-

sym i tu si w zupenoci odnosi. Dodam tylko, e zarodnie s zazwyczaj pod spodem wypuke i wy-

prostowane lub tylko nieco skrzywione, po otwarciu si otrzymuj pod spodem ppek i zwieszaj si,

apo wryprószeniu zarodników trzonek czsto zgina si kowato, tak e dolna cz zarodni górn si

staje.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek raz tylko otrzymaem z Blinsturbiszek (Janczewski).

39. T. gracilenta. (Fr.). W. wy smuky. — Zarodnie dokadnie kuliste, nieregularnie p-
kajce, szarawo-biae lub szarawo-fioletowe, trzoneczkowate. Trzoneczki trzy do czterech razy od

zarodni dusze, woskowate, szydowate, w kocu zakrzywione, somiasto-óte, lub ótawo-bru-
natne. Woni biaa, silnie rozwinita, o rurkach bezbarwnych, o wapniaczkach do wielkich

podunych, w obu kocach wrzecionowatych. Zarodniki

1770. Mucor., FI. Dam, t. 467, f. 3.

1797. Trichia nutans. Trent., 1. c, p. 227.

1803. Physarum solutum. Schum., FI. Seell., n° 1446 (FI. Dan., 1. 1974, f. 1).

1803. Physarum subulatum. Schum., FI. Saell., n° 1437.

1803. Physarum globosum. Schum., FI. Seell., n° 1442, p. p.

1803. Physarum furfuraceum. Schum., FI. Sadl., n° 1445.

1823. Physarum globosum. Sommf., FI. Lap., p. 243.

1829. Physarum gracilentum. Fr., 1. c, III, p. 133.

1829. Didymium furfuraceum. Fr., 1. c, III, p. 116.

1849. Tilmadoche soluta. Fr., Sm. Vg. Scan., p. 454.

Wzmianka historyczna. — Physarum solutum jest form zupenie niedojrza, dlatego tak si
otwierajc, jak to wida na figurze 1 tablicy 1974 Flory duskiej. Physarum subulatum take jest

niedojrzaem, jak to z opisu woni czarnej przekona si mona, zreszt moe synonim ten do wia-
zaka zwisego odnieby mona. Dlatego to przyjem nazwisko Friesa cho najpóniejsze, tembar-
dziej, e dobrze i pokrój maluje.

Zarodnie dwa razy wiksze od wizaka zwisego, dokadnie kuliste, wapniaczki jak w poprzednim,
a pkanie jak w pierwszym wizaku i trzonek kowato skrzywione, w kocu zakrzywione, lecz nie

pochye, oto cechy pozwalajce z wszelk atwoci ten gatunek odróni od innych. Budowa jak
u wizaka zwisego.

Znajdowanie si. — Gatunek w Europie wcale nierzadki.

40. 7. mutabilis. Rfski. W. zmienny. — Zarodnie kulisto spaszczone lub soczewkowate,
art. iv.

17e
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wówczas pod spodem paskie lub wklse, zazwyczaj, przynajmniej po pkniciu ppkowate, óte,

zielonawo-óle lub pomaraczowo-rdzawe, trzoneczkowate, zwise, nieregularnie lub siatkowato p-
kajce. Trzoneczki rónej dugoci, szydowate, pochye, poorane, somiasto-óte, óte, szkaratne

lub rdzawe. Woni barwna, silnie rozwinita, o rurkach bezbarwnych, o wapniaczkach silnie

rozwinitych wrzecionowatych, jednakowo z zarodni zabarwionych. Zarodniki

1791. Stemonitis yiridiis. Gmel., Sys. nat,, II, p. 1469, n° 33.

1791. Stemonitis aurantia. Gmel., Sys. nat., II, p. 1469, u? 31.

1791. Stemonitis bicolor. Gmel., Sys. nat., II, p. 1469, n° 34.

1797. Sphcerocarpus luteus. Buli., Champ., p. 136, t. 407, f. 2.

1797. Sphterocarpus viridis. Buli., Champ., p. 135, t. 407, f. 1.

1797. Sphterocarpus aurantius. Buli., Champ., p. 133, t. 484, f. 2.

1797. Physarum aureum. Pers., Dis. mtth.. p. 8, t. 1, f. 6. (Ditm., 1. c, t. 23; Grev. 1., c, 1.12S .

1801. Physarum viride. Pers., Sym., p. 172 (Ditm., 1. c, t. 24; Nees., f. 108).

1801. Physarum aurantium. Pers., Syn., p. 173, tb. III, f. 7 do 11.

1801. Physarum luteum. Pers., Syn., p. 172.

1805. Trichia yiridis. D. C, FI. Fr. 2, p. 252.

1805.- Trichia aurantia. D. C, FI. Fr. 2, p. 253.

1829. Physarum nutans, 3 viride. Fr., 1. c, III, p. 129.

1829. Physarum nutans, y aureum. Fr., 1. c, III, p. 129.

1829. Physarum nutans, S coccineum. Fr., 1. c, III, p. 129.

1829. Physarum striatum, c aurahliacum. Fr., 1. c, III, p. 131.

1814. Physarum nutans, c luteoyirens. Rabenh. FI. ger. er., n°2268, c.

1849. Physarum viride \

1849. Physarum aureum > Fr., Sum. veg. scan., p. 453.

1849. Physarum coccineum )

J

Wzmianka historyczna. — Wszystkie formy tego gatunku rónice si barw, zostay pocztkowo

opisane jako odrbne gatunki, dopiero Fries poczy je razem w Systema mycologicum z Physarum

nutans, w ostatnich jednak czasach zmieni zdanie i uwaa je wszystkie za oddzielne typy. Gdyby one

róniy si tylko barw od Tilmadoche nutans, uwaalibymy je za odmiany, maj one jednak wszy-

stkie jednakow a od Tilmadoche nutans rón woni, dlatego oddzielilimy je od tego. Dla zazna-

czenia za zmiennoci barw musielimy utworzy now nazw, trudno bowiem nazwa co zielo-

nem, co bywa take ótem i pomaraczowym.

Opis. — Dwie odmiany tego gatunku daj si z atwoci od siebie odróni.

oc*Lutea (Buli.). Zarodnie w rónych odcieniach óto, niekiedy zielonawo-óto zabarwione, trzo-

neczek tobarwnylub niekiedy rdzawy, zazwyczaj nieregularnie, rzadziej siatkowato pkajce.
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'i Auranliaca (Buli.). Zarodnie barwy pomaraczowej lub pomaraczowo-rdzawej. Trzoneczek

rzadziej tobarwny, zazwyczaj ciemno-bnmatny. Pkaj siatkowato niekiedy tylko nieregularnie.

Budowa tego gatunku zupenie podobna jak u wizaka zwisego, pomówimy wic tylko nieco

o ubarwieniu.

Bona zarodni i rurki woni s zupenie bezbarwne, tylko ziarna wapna zawieraj barwnik wa-

ciwy kadej formie. Ztd to pochodzi, e w odmianie ótej przy bardzo sabm zwapnieniu, prze-

wieca fioletowa masa zarodników, daje w poczeniu barw zielon; z tego wic powodu odmiany

zielonej nie odróniem, jest ona bowiem tylko mniej zwapnion form ót (1). Trzoneczek take i tu

jest wypeniony matery ustrojow ciemno-brunatn, jeeli wic zwapnienie jego rurki jest adne,

to wówczas supek ma kolor ciemno-brunatny. Przeciwnie jeeli rurka trzonka jest zwrapniona, to

trzymajcy si ziarn wapna barwnik daje kombinacyjny kolor, tak, np. somiasto-óty w pierwszej

odmianie. Przy bardzo moenem zwapnieniu zawarto brunatna trzonka nie przebija i barwa jego jest

czysto ót lub rdzaw. Odmiana pierwsza najczciej bywa soczewkowat, druga kulist, po wypro-

szeniu jednak zarodników obie s ppkowate i mocno zwise, mimo to, e w formach pomaraczo-

wych trzoneczek pierwiastkowo bywa sztywny i wyprostowany.

Znajdowanie si. — Gatunek ten zdarza si bardzo czsto na drewnie, rzadziej na mchu. Odmiana

druga jest daleko przytem pospolitsz od pierwszej, i w miejscowociach, gdzie luzówce znajduj si

w licznych okazach, pokrywa niekiedy cae pnie na podobiestwo przetaczka.

41. T. gyrocepkala (M.). W. smok. — Zarodnie przewrotnie jajowate, na wizkowatych trzo-

neczkach gromadnie obok siebie stojce, niekiedy popltane, zlewajce si, zielonawo-óte. Trzo

• neczki wyduone, szydowate, zocisto-óte, wizkowate. Woni od jednego do drugiego boku

zarodni przebiegajca o wapniaczkach zocisto-ótycb, wrzecionkowatych. Zarodniki fioletowe,

8,7 do 10,5 m. m. wielkie.

1837. Didymium gyrocephalum. M. in Ann. des Sc. nat. Ser. 2, v. VIII. Cent. I, p. 362. — Syll.,

n° 1073.

Wzmianka historyczna. — Opis Montagna nie jest zbyt dokadny, o ile mi si zdaje, okazy tego wi-
zaka zgadzay si za to bardzo z opisem Physarum polycephalum Schweinitza, poniewa jednak nie

widziaem okazów tego ostatniego, przeto tymczasowo zachowaem nazwisko Montagna.

Opis. — Z silnie rozwinitej ótawej leni, podnosz si wizkowato liczne zocisto-óte, deli-

katnie porysowane, poskrcane trzoneczki, zwise, czsto w czci spojone lub zronite. Kada wizka
uwieczona jest gronkiem zarodni przewrotnie jajowatych, rzadko zlewajcych si, wówczas z bo-

ków spaszczonych i rozmaicie poskrcanych, zielonawo-ótych, niekiedy szarawych.

Trzoneczki s rurk pust, o ciance mocno podunie pofadowanej. cianka zarodni jest zupenie
bezbarwna opatrzone juto pojedynczemi, juto kupkowato zbitemi ziarnami wapna. Wapno jest

óto zabarwione, ztd w poczeniu z przewiecajc fioletow barw zarodników, zarodnie wygl-
daj zielonawo-óte. Przy braku zwapnie, naturalnie barwa zarodni szarawa. Woni bierze pocz-
tek z jednego boku zarodni i przebiega do drugiego, nie za z dou do góry, jak w poprzednich wiza-
kach. Zreszt jednak budowa jej jest ta sama. Z nasady rurki zaczynaj si regularnie rozwidla pod

(\) Przekona si o tern mona bardzo atwo, bo po wyproszeniu si zarodników zarodnie pokazuj barw czysto
iót? tylko mniejszego natenia.
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ostrym kwitem, rozwidlenia tecz si z podobnemi innych rurek i tworz sie regularn. Oczka tej

sieci s wielkie, tak jak i w poprzednich równolegoboki. cianki rurek woni bezbarwne, wa-

pniaczki zabarwione óto, wrzecionowate i naturalnie w zarodni nie pionowo, jak w poprzednich,

ale poziomo rozmieszczone.

Znajdowanie sio. — Brazylia w Serra da Estrada nova (A. de Saint-Hilaire).

VII. — Gadysz. Leocarpus (Lk).

Zarodnie nieregularnie pkajce o podwójnej ciance. cianka wewntrzna otaczajca ze wszech

stron mas zarodników i dajca pocztek woni. Zewntrzna tga, przechodzca w trzonek lub leni.

Woni o rurkach gst sie tworzcych, wikszo wzów sabo rozwinita, powietrzem wypeniona,

nieznaczna ich ilo mocno rozdta i zamieniona w wapniaczki. Te rozgazione i pozlewane.

Lycoperdon sp. Dicks. ; Reticularia sp. Poir. ; Trichia sp. Trent.; Physarum sp. Schum. ; Diderma

sp. Pers., Fr. ; Leocarpus sp. Lk., Fr. ; Leangium sp. Fr. ; Tripotrichia Corda.

Wzmianka histoi^yczna. — Jedyny tu nalecy gatunek luzowca zosta opisany po raz pierwszy

przez Dicksona, pod Lycoperdon. Przerzucany przez nastpnych autorów pomidzy róne rodzaje,

zosta wreszcie przez Linka jako osobny rodzaj uznany w roku 1809. Link powodowa si tak w tym

jak zreszt w innych razach prawie wycznie tylko pokrojem ; wedug niego Leocarpus mia by naj-

bardziej spokrewnionym z Leangium i róni si tylko brakiem podsady. Corda badajc tu nalece

gatunki pod drobnowidzem, widzc co, jak zawsze niedokadnie, doda jako charakter, e gladysz"

posiada dwojak woni. Leocarpus jest typowym maworkiem rónicym si szczegóami budowy

woni, pod wzgldem budowy cianki ma najwiksze podobiestwo z kubeczkami z podrodzaju y-

saka, od których róni si jednak i woni i nieregularnym sposobem pkania, zachowuje si wic
wzgldem ysaków tak jak malowój wzgldem chropawców.

42. Z. fragilis (Dichs.). G. kruchy. — Zarodnie przewrotnie jajowate lub prawie okr-

gawe, siedzce, lub na nitkowato-cienkich nikych trzoneczkach wyniesione, barwne, wietnie

lnice. Wapniaczki barwne. Zarodniki ciemno-holetowe, kolczaste, 12,3 do 1 4,8 m. m. wielkie.

1785. Lycoperdon fragile. Dicks., 1. c, fasc. I, p. 23, t. 111, f. o. Sow., Engl., fg., t. J3G.

— Reticularia fragilis. Poir., Enc.

1792. Lycoperdon parasiticum. With., Ars. IV, p. 379.

1796. Diderma vernicosum. Pers., Obs. I, p. 89, t. III, f. 7, a-g. FI. Dam, t. 1312, f. 2.

1797. Trichia lutea. Trent., 1. c, p. 230.

180!. Diderma vernicosum, (3 parasitica. Pers., Syn., fg. p. 1G5.

1803. Physarum nitidum. Schum., FI. Sa&Ll., n° 1151.

1803. Pbysarum Ycrnicosum. Schum., FI. Sscll., n° 1452.

1809. Leocarpus rernicosus. Lk, Obs., T, p. 25; Nees, Sys., f. 110; Grev., Scott. er. fi., t. Ml;

Corda; 1. c, V, p. 57, t. III, f. 32.
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1809. Leocarpus sperraoides. Lk,Obs., I, p. 25.

1817. Leocarpus atrovirens. Fr., Sym. Gast., p. 13.

1825. Leangium vernicosum. Fr., Stirp. femsj., p. 83.

1825. Leangium atrovircns. Fr.,Sln'p. femsj., p. 83.

1829. Diderma atrovirens. Fr., 1. c., III, p. 103.

1837. Tripotrichia elegans. Gorda, 1. c, I, p. 22, t. VI, f. 288, A.

Wzmianka historyczna. — Liczne tu wymienione synonimy nic wymagaj adnego objanienia.

Wspomn tylko e Tripotrichia Cordy tu z pewnoci naley. W czasacb kiedy Corda rodzaj ten

utworzy, zna on nader mao jeszcze luzowców, przedewszystkim z maworkowatych. Znalazszy

potwornie rozwinite i niedojrzae okazy gadysza, utworzy z nich nowy rodzaj, który wedug niego

mia by spokrewniony z kdziorkami. Pokrewiestwo zasadzao si oczywicie tylko na óto zabar-

wionej ciance zarodni. W skutek tego e okazy byy niedojrzae, wic te woni bya pokruszona

w kawaki, co Corda jako charakter gatunkowy poda. Dugo byem w wtpliwoci, czem jest waci-
wie Tripotrichia, dopiero otrzymane okazy niedojrzaego gadysza od mego przyjaciela Maxyma
Cornu, których nakrój najzupeniej si z rycin Cordy zgadza, a budowa nie pozwalaa adnej wtpli-

woci co do przynalenoci do gadysza, rozwizay mi najzupeniej t zagadk.

Opis. — Barwa tego luzowca, podobnie jak rónych ysaków, jest bardzo zmienna, najczciej s
one kasztanowato-brunatne, niekiedy ciemniejsze barwy sepii, lub te cicmno-winiowe, innym znów

razem brudno óte, barwy skórzanej. Ksztat zarodni take nie jest stay, najczciej jest ona prze-

wrotnie jajowata, niekiedy jednake nieco wicej kulista. Wreszcie i trzoneczek jest bardzo zmiennej

dugoci. Zazwyczaj zarodnie s siedzce; niekiedy jednali nieno-biaa lub ótawa lenia wydua
si w nitkowato cienki, zwisy, mocno, lecz delikatnie porysowany niby trzoneczek. Niekiedy bywa

on bardzo krótki, innym razem do widoczny. Zdarzaj si nawet okazy, których trzoneczek dosiga

i M. dugoci czyli wyrównywa wysokoci zarodni.

Zazwyczaj na silnie rozwinitej leni, juto nieno-biaej, ju ótawej, siedz bardzo gromadnie

liczne zarodnie, ksztatów i barwy, jakemy ju wspomnieli, zmiennych, s one stale mocno lnice,

nader kruche, nieregularnie^ pkajce, najlejsze dotknicie wystarcza do naruszenia cianki. Po wy-

proszeniu zarodników, pozostae nieregularne szcztki cianek zarodni s wypenione resztkami

urwanej jeszcze woni. cianka zarodni jest podwójna. Zewntrzna nader gruba, dwuwarstwowa,

najzewntrzniejsza warstwa jest cienka, gadziuteka, bezwapienna i stosownie do okazów rónie

zabarwiona, jest ona przyronita do wewntrznej kilkakrotnie grubszej, stale brudno-óto zabarwio-

nej. Ta wewntrzna warstwn jest ustrojow istot, pierwoszczowatego pochodzenia, mocno lecz nie-

regularnie zwapnion, juto malekiemi ziarnkami ju wikszemi grudkami wrapna. Do obu tych

warstw tworzcych zewntrzn ciank, mocno spojona przystaje warstwa wewntrzna, bdca
bonk delikatn, bezbarwn i od strony cianki zewntrznej pokryt pojedynczemi ziarnkami wapna.

Z tej wewntrznej cianki bior pocztek na caej przestrzeni liczne rurki woni, czce si w gst
sie woni. Wiksza cz wzów jest sabo rozdta i pusta, cianki ich jak i reszty rurek woni
delikatne i bezbarwne. Mniejszo jednak wzów rozwija si w szczególny sposób. Stosunkowo do

innych s one nader wielkie, rozgazione, niekiedy nawet malekie sieci tworzce i barwne. Ma to

zupenie taki pokrój, jakby powstay ze zlania si licznych ktowato-brykowatych wapniaczków ma-

worka. cianka ich daleko tsza, brudno-óto zabarwiona, podobnie jak wypeniajce je ziarnka

wapna. Zarodniki w okazach róno zabarwionych zawsze jednakowo wielkie. Jeeli póniejsze do-
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wiadczenie nauczy nas, e formy pewnej barwy wydaj stale okazy tylku lak samo zabarwione, to

wypadnie je w takim razie za osobne uzna odmiany.

VIII. — Wykwit. Fuligo (Hall.).

Mucilago sp. Mich.; Mucor sp. Glad. L. ; Fuligo sp. Hall. et Auc. ; Relicularia sp. Buli. et Aur.

;

Lycoperdon sp. Schr. ; /Ethalium Lk et Auc.

Rónie wielkie, nieksztatne, i rozmaicie zabarwione zrosozarodnie. Skadajce si z rozmaicie

popltanych, w wze spojonych, yowatych zarodni. rodkowa ich warstwa wypeniona zaro-

dnikami i woni, zewntrzna pusta, mocniej zwapniona tworzy niczawsze rozwinit kor, najni-

sza zbita w bonkowat leni. Woni jak u maworka.

Wzmianka historyczna. — W roku 1727 znajdujemy pierwsz wzmiank o wykwicie w artykule

Marchand^ : « Sur une regetation particuliereui vient sur le tan», w którym uczony ten uwaa go za

ustrój, z pokrewiestwa gbek. Nie trzeba jednak zapomina, e w owym czasie pod nazw gbek
rozumiano w ogóle wszystkie nisze ustroje, których nieumiano gdzieindziej pomieci. We dwa lata

potem pomieszcza Micheli wykwit w rodzaju Mucilago. Aw roku 1768 tworzy Haller nowy rodzaj

Fuligo wycznie dla tego luzowca. Pierwszym jednak który jako tako zbada jego wewntrzn bu-

dow by I. Cli. Schaeffer, który w roku 1763 mówi o swoim, tu nalecym, mucor primus :

« und inwendig mit Saamenstaube der an zarten Fceden htenget, ausgefuellet ist». Nastpnie autoro-

wie pomieszczaj wykwit w rónych rodzajach, opisuj róne stadja rozwoju jako osobne gatunki.

Dopiero w roku 1796 stawia Persoon, w swoich klasycznych Obseiwationes mycologicaj nastpujc
diagnoz dla wykwitu : «Effusa; in pulverem fatiscens; cortex fibrosus inccualis; cellulce intus reti-

culatim conne.\a3, pulvere, filis intertexto, repleta2». Z tego najoczywiciej wypywa, e Persoon

rozumia budow wykwitu w gównych zarysach najzupeniej dokadnie. Póniejsi jednak mykologo-

wie pomimo to e czsto opisywali wykwit, nie tylko e w niczemnie powikszyli naszych wiadomo-

ci, ale owszm wzgldnie do Persoona cofnli si znacznie wstecz. Tak w roku 1849 opisuje Frics

w Summa yegetabilium Seandinavie /Etalium w nastpujcy sposób: «Paridium indeterminatum

fatiscens, strato floccoso corticatum, intus flociis coalitis cellulosum». Wedug Friesa wic cianki

zarodni miay by woni! Dopiero wreszcie w roku 1859 de Bary zbadawszy dokadnie history

rozwoju i budow tego luzowca, wykaza jego pokrewiestwo i dowód, e"wykwit jest zrosozarodni*

Zmian nazwy rodzajowej Fuligo na greckie tomaczenie tego /Ethalium proponowan przez Linka

w roku 1809 i przyjt przez póniejszych autorów, nie przyjem, tembardziej, e nie ma istotnj

przyczyny do jej zaprowadzenia.

-43. Fuligo oarians. Sommf. W. zmienny. — Splot zarodni mniej lub wicej cisy, kora

niezawsze rozwinita. cianka zarodni najczciej barwna. Woni silnie rozwinita o wapniaczkach

nielicznych, ktowato-brykowatych. Zarodniki ciemno-ioletowe, gadkie 7,5 do 10 m. m. wielkie.

1727. Eponge... March., 1. c, p. -427, t. 12.

1729. Mucilago a3stiva. Mich , Nov. pi. gen., p. 217, t. 96, f. 1.

1742. Mucilago, n° o. Hall., 1. c, p. 6.

1733. Mucores. Gled., 1. c, 1, p. 158, II d., p. 160.

1753. Mucor septictis. L., sp. pi., II, 1656; FI. Da., t. 778; Bolt., 1. 134.
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1763. Mucor primus (oratus). Schadf., 1. c, p. 132, t. 192.

1763. Mucor tertius (butyraceus). Schadf., 1. c, p. 132, t. 194.

1768. Fuligo. Hall., n° 2133, 2134 et 2-135.

1772. Mucor Mucilago. Scop., FI. Car., II, n° 1638.

1789. Lycoperdon luteum. Schr., FI. Bav., II, 629, n° 1771.

1791. Reticularia carnosa. Buli., Champ., p. 85, t. 424, f. 1.

1791. Reticularia hortensis. Buli., Champ., p. 86, t. 424, f. 2.

1791. Reticularia lutea. Buli., Champ., p. 87, t. 380, f. 1.

1791. Fuligo septica. Gmel., Sys. Nat., p. 1466.

1796. Fuligo canclida. Pers., Obs,. I, n° 154.

1796. Fuligo yaporaria. Pers., Obs., I, n° 155; FI. Dam, t. 1363, f. 1.

1797. Fuligo flara. Pers.,Disp., p. 8.

1797. Fuligo rufa. Pers., Disp.,p. 8.

1799. Fuligo pallida. Pers., Obs., II, p.36.

1801. Fuligo lae\is. Pers., Syn. fg., p. 161.

1801. Fuligo violacea. Pers., Syn. fg., p. 160.

1801. Reticularia septica. With., Arg., 6, IV, 463.

1801. Reticularia ovata var. With., Arg., 6, IV, 463

1803. Fuligo flavescens. Schum., FI. SaelL, n° 1413.

1803. Fuligo cerea. Sow., Engl., fg., t., 399.

1809. ^Ethalium flavum. Lk., Diss., I, p. 42; Nees., Sys., f. 92; Grev., Scott. Gryp. FI., t, 272.

1824. Fuligo cerebrina. Brondeau, 1. c, p. 74, t. III, f. 1-4.

1S26. Fuligo yarians. Sommf., FI. Lapp. Sup., p. 231.

1827. Reticularia Yaporaria. Chev., FI. Par., I, p. 342.

1827. JEthalium yiolaceum. Spr., Sys., IV, 533.

1827. zEthalium candidum. Schlecht. in Spr. Sys., IV, 533.

1829. ^Ethalium septicum. Fr. a) flavum, b) cinnamoneum, c) rufum, d) violaceum. L. c, III,

p. 93.

1830. Fuligo carnosa. Dub., Bot. gali., II, 863.

1830. Fuligo hortensis. Dub., Bot. gali., II, 863.

1833. ^Ethalium rufum. Wallr., 1. c, n° 2097.
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1844. .Ethalium septicum, b) vaporarium. Rabh.,Fl. gcr. er., n° 2133.

1834. jElhalium ferrincola. Sz., Am. fg., n° 2372.

1834. Reticularia rufa. Sz. Am. fg., n° 2377.

1872. .Ethalium rufum. Alexandr., 1. c, p. 28, t. II, f. 6-11.

Wzmianka historyczna. — Dawniejsi autorowie pod jakimkolwiek rodzajem opisywali wykwit,

odróniali zazwyczaj kilka gatunków, które byy tylko rónym stanem rozwoju. Nastpnie Persoon

opierajc si. na rónie zbudowanej korze, albo na jej braku i na rozmaitem zabarwieniu tego lu-

zowca, podzieli go na sze gatunków. Fries zredukowa je do czterech, które tylko za odmiany

uwaa. W opisie podam przyczyny, które mnie skoniy do uwaania wszystkich form za jeden ga-

tunek a tutaj dodam, e przyjem dla nich nazwisko Sommerfelda, cho bardzo póne, lecz naj-

stosowniejsze. Najlepsza rycina wykwitu ze starych jest Schaeffera (I. c, t. 192), z roku 1763, z no-

wszych za tablica 272 Grcyillego niele pokrój oddaje.

Opis. — Nastpujce formy pokroju daj si z atwoci odrónia:

a. F. v. ecorticata, superficie gyrosa. Kora nierozwinita, ztd powierzchnia caej zrosozarodni

ukazuje czci zarodni, tworzcych cay splot owocu; cianki juto bezbarwne, juto w rónych odcie-

niach zabarwione.

[3. F. v. strato floccoso corticatum. Kora rozwinita, kaczkowato chropowata, cianki zarodni juto

bezbarwne, ju óto lub rdzawo zabarwione.

y. F. v. strato stipato, kevissimo corticatum. Kora rozwinita, zbita w tg, gadk, atwo odpada-

jc skorup; cianki zarodni óto lub rdzawo zabarwione.

W pierwszych chwilach rozwoju cae ciao zrosozarodni skada si z yowatych zarodni poplta-

nych w splot i zlewajcych si z sob w licznych miejscach. Zawarto ich bez wzgldu na pooe-
nie jest zupenie jednakowa. W dalszym jednak rozwoju, w przewanej liczbie razów, zawarto

z zarodni najskrajnicjszyeh spywa do wewntrznych. W tych ostatnich rozwijaj si potm zarodniki

i woni. Zewntrzne za puste opadaj i tworz zewntrzn kor. W pewnych razach puste te za-

rodnic nie zlepiaj si z sob zbyt mocno, szczególniej zewntrzne z nich wystaj na zewntrz i na-

daj caej korze ów kaczkownto-chropowaty charakter. W innych jednak razach puste te zarodnie

a raczej ich cianki zlepiaj si z sob nader mocno i tworz zbit, zupenie gadk kor. Przy uyciu

szka powikszajcego na tej gadkiej powierzchni, mona doslrzedz jednak delikatny siatkowaty ry-

sunek; kade oczko tej sieci odpowiada granicom jednj zarodni. Ta tak zwana kora jest warstw od

2 do 6 M. grub, nader kruch, po dojrzeniu zrosozarodni z atwoci odpadajc. W formach posia-

dajcych kor zbit i gadk, grubo jej wynosi zaledwie 1 M. W koo caego ciaa zrosozarodni

resztki pustych zarodni przechodz w bonkowate, czsto srebrzysto-byszczce plechy, tworzce

leni. Zreszt kora pod drobnowidzem badana ukazuje nader silne zwapnienie pod postaci dro-

bnych ziarnek wapna, wypeniajcych zreszt puste zarodnie. Po odwapnieniu kwasami powstaj,

przy silnem wydzieleniu kwasu wgla nego, resztki ustrojowej istoty, silnie óto-brunatno zabar-

wionej.

Pod kor znajduje sic warstwa nasienna. W jakimkolwiek kierunku przecita zrosozarodnia uka-

zuje tu nader liczne komory. cianki tych komór s wanie ciankami pojedynczych zarodni, two-

rzcych cay ten splot. Zazwyczaj splot ten jest tak cisy, e cianki graniczcych ze sob zarodni
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zespalaj si z sob najzupeniej i nie pozostawiaj adnych pustych przestrzeni. Niekiedy jednak

mona napotka okazyr w których puste przestrzenie s do silnie rozwinite, a ztad i natura splotu

bardzo widoczna. cianki tworzce na tych przeciciach komory, wydaja si by juto biae, juto

mniej lub wicej silnie óto zabarwione, co pochodzi od stopnia zwapnienia i istnienia lub nie-

istnienia barwnika.

Rury zarodni sa od /2 do 1 M. szerokie. cianka ich pod drobnowidzem badana, ukazuje si by
bonka delikatna, juto bezbarwn, ju óto zabarwion i pokryt bardzo licznemi pojedynczemi

ziarnkami wapna. Zdarzaj si okazy, których cianki zarodni s upstrzone jasno brunatno-fioleto-

wemi plamami. Oprócz tego cianki zarodni w najniszej czci splotu s daleko tsze, niekiedy fio-

letowo zabarwione. Niekiedy ziarnka wapna nie s pojpdynczo rozrzucone, ale skupione w mae
okrgawe plamki. Im wicej ziarnek wapna skupionych na ciance, tern silniejsza bywa jj barwa.

Same ziarnka wapna s jednak bezbarwne, tylko pokryte i zlepione cienk warstw ustrojowej istoty

zawierajcej barwnik rozpuszczajcy si w wyskoku, a od dziaania kwasów przybierajcy silniejsz,

óto-brunatn, prawie rdzaw barw. Po odwapnieniu wic cianka zarodni przybiera te ow rdzaw

barw niejednostajn i upstrzon ciemniej zabarwionymi punktami.

Zarodnie s wypenione niezmiern iloci zarodników i woni biorc pocztek w licznych

miejscach ich cianek. Woni ta ma zupenie charakter woni maworków, szczególniej maworka

pospolitego. Liczne jej wzy s nierozwinite, niektóre tylko rozdte i zamienione w wapniaczki

juto wartokowate ju ktowato brykowate. Wielko ich zmienna. W niektórych jednak okazach

wapniaczki s przewanie znacznie wiksze jak w innych, a wówczas czsto i wielko zarodników

jest proporcjonalna. Rurki woni s bezbarwne, tylko wapniaczki w podobny sposób zabarwione

jak cianki zarodni i pod dziaaniem kwasów zachowuj si podobnie. Zarodniki s jasno-fioletowe

o bonie gadkiej, od 7,5 do 10 m. m. wielkie. W rónych jednak okazach zarodniki s rónie wielkie,

w jednych od 7,5 do 8,3 w innych od 8,3 do 10, a nawet przytrafiaj si takie, których zarodniki s
zaledwie od 3,5 do 5 m. m. wielkie.

Zreszt i barwa pierwoszczni jest zmienna. Wykwit rosncy na garbarskiej korze ma barw ót.
W lasach jednak czsto spotka mona pierwoszcznie wykwitu nieno biae. Tak jedne jak drugie

za silnem dotkniciem zabite, w zetkniciu z powietrzem przyjmuj zupenie t sam rdzaw barw
jak ich cianki od dziaania kwasów.

Poniewa jednak, barwa pierwoszczni, barwa dojrzaych zrosozarodni, brak kory, jj róny stopie

i rodzaj rozwoju, zreszt wielkoci zarodników, nie pozostaj w adnym z sob zwizku, przeto naj-

waciwszem jest uzna wszystkie te formy za jeden i ten sam gatunek.

Wszystko comy jtu powiedzieli o budowie wykwitu, znajdzie czytelnik w pracy de Barego, na

str. 11 i nastpnych. Ciekawe szczegóy co do rozwoju wykwitu, o biaej pierwoszczni i gadkiej

korze zostay podane przez Alexandrowicza, w jego powyej cytowanej pracy na stronie 19 i na-

stpnych.

Znajdowanie si. — Na korze garbarskiej, zgniych pniach i t. d.; najpospolitszy z pospolitych

w Europie, a zapewne i na caym wiecie. Stany Zjednoczone, Venezuela, Juan-Fernandez, Nowa-Ze-
landya.

IX. — Wiotek. Trichamphora. Jungu.

Zarodnie nieregularnie pkajce, o ciance pojedynczej, lekko zwapnionnej. Woni o rurkach

ART. IV. 18.
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w caym przebiegu i w nasadach jednakowo szerokich, luna sie tworzcych, pustych, to jest powie-

trzem wypenionych. Bezpodsadowe czsto trzoncczkowate.

Wzmianka historyczna. — W roku 1838, w pracy pod tytuem : « Preemissa in floram cryptoga-

inicam Jav£e insula) », opisa Junghun luzowiec o zarodni czaszowatej i opierajc si na tak niezwy-

kej formie, utworzy dla niego nowy rodzaj Trichamphora. Okazów wiotka adna droga otrzyma
nie mogem, ale doskonay opis i rycina przez Junghuna podana daj mi wielkie prawdopodobie-

stwo, em si w mm scharakteryzowaniu tego rodzaju nie pomyli. Chodzi tu mianowicie o to, czy

w gatunku przez Junghuna opisanym, rurki woni s puste. Jeeli tak nie jest, to wypada gatunek

ten wczy stosownie do stopnia ich zwapnienia, albo do maworka, albo do Badhamii.

44. T. Fuckeliana. Rfski. W. Fuckla. — Zarodnie krkowate, niekiedy z wierzchu lub pod

spodem wklse, trzoneczkowate ; trzonek wyduony, szydowaty, barwny. Zarodniki ciemno-fiole-

towe, delikatnie kolczaste, od 9,2 do 11,6 m. m.wielkie

1869. Physarum macrocarpum. Fk., Sym. Myc, p. 343, non Cesat.

!

1873. Trichamphora Fuckeliana. Rfski in Fck. S. M., 2, Nach., p. 71.

Opis. — Dwie formy daj si z atwoci odróni :

«. T. F. genuina. Zarodnie krkowate, z obu stron zupenie paskie,! M. w rednicy majce, nieco

na bok zwise, o trzoneczku 1 M. wysokim i rdzawym.

p. T. F. gracilis. Zarodnie krkowate, czsto u góry lub pod spodem wklse, i/2 M. w rednicy

majce, o trzoneczku 1 do 1 12 M. wysokim, od dou rdzawym, ku górze ótawym.

Zafodnietego luzowca maj ciank o bonie nader delikatnej, przezroczystej, pojedynczemi ziar-

nami wapna zrzadka pokrytej, ztd od przewiecajcej ciemnej masy zarodników barwa ich zmienna.

Brzeg zarodni bywa zazwyczaj szarawo-biay, spód biao-fioletowy, niekiedy piknie metalawo mie-

nicy si. Przy otwieraniu si, najprzód rozprósz si brzeg zarodni, wypadaj zarodniki, a górna

cianka trzyma si dolnej za pomoc nieno-biaej woni. Po niejakim czasie jednak znika i górna

cianka zarodni prawie cakowicie. Wówczas dolna staje si od spodu wkls, brzeg jej bowiem

krzywi si ku doowi, z wierzchu wic patrzc jest ona wypuk i uwieczon nieno-biaym kuli-

stym puszkiem woni. Zarodnie s zazwyczaj, ju przed otwarciem si, nieeo na bok zwise, po wy-

proszeniu zarodników charakter ten wystpuje daleko silniej, take nieraz górna powierzchnia zaro-

dni w skutek gwatownego, kowatego skrzywienia si trzonka, pochyla si ku doowi. W odmianie

drugiej, ta tylko zachodzi rónica, e czsto górna powierzchnia zarodni jest zaklnita, a spodnia

paska, albo te i ta ostatnia take wklsa i wówczas zarodnie maj posta soczewki wklso-

wklsej.

Trzoneczek jest rurk prost, mocno podunie pofadowan, w razie gdy zarodnie po otwarciu po-

chylaj si ku doowi, rurka trzonka skrca si wownicowa to, co wanie po fadach jest bardzo

widocznem. Rurka ta ma bon tg, barwn, rozszerza si z jednej strony na podou w niewyran

lenie, z drugiej przechodzi bezporednio w ciank zarodni.

Woni skada si z rurek szerokich, pustych, w rodku midzy sob poprzecznemi rozgazieniami

w rzadk sie poczonych, o ciankach delikatnych, bezbarwnych i zupenie bezwapiennych. W je-

dnym wypadku spotkaem w jednej zarodni malekie trójkaciaste pcherzyki wypenione wapnem

i przyronite do dolnej cianki zarodni.
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Znajdowanie si.— Na zgniych pniaetilub grzybach rzadki. Muenchau koo Hattenhciin (L. Fuckel);

w Saksonii (Rabenhorst.).

Nastpujce luzówce opisane pod wiotkiem nie s mi znane :

1838. Trichamphorapezizoides. Jungh., I. c, p. 12, t. 12, f. 9.

1873. Trichamphora oblonga. B. et C, cfr. Grevill., p. 66, n° 360.
m

X. — Badiiamia. (Berk.).

Mucilago sp. Mich.; Spheerocarpus p. Buli. ; Physarumsp. Pers., Pr. et Auc; Trichia sp. D. C;

Diderma sp. Wall.; Didymium sp. M.; Badhamia sp., . B. ; Reticularia sp. Debcy.

Zarodnie nieregularnie pkajce o cianie pojedynczej. Woni jednostajnie do cianek zarodni

przyronita, przez liczne rozgazienia wszechstronne sieci tworzca, niekiedy w rodku w do
wyran podsad przechodzca, w caym przebiegu w zupenoci wypeniona drobnemi ziarnami

wapna.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj utworzony w r. 1851 przez Berkeleya dla pomieszczenia kilku ga-

tunków, dawniej przez Friesa pod maworkiem opisanych i kilku nowych ; tak nazwany na cze

pewnego angielskiego mykologa.

Wedug Berkeleya od maworka mia si róni zarodnikami, o których autor tak si wyraa :

u ... spora globosse vel subangulares, primum sacco communi inclusaa, demum liberatte, conglo-

bato-adnata3. » Co podobnego nie ma jednak miejsca u adnego ze znanych luzowców. Faktem jest

wprawdzie, e u niektórych Badhamii zarodniki po kilka do kilkunastu przylegaj do siebie, tworzc

po dojrzeniu mae grudki; ale historya rozwoju wykazuje, e to powstaje skutkiem zbliania si do sie-

bie pewnych grup jder pierwotnych zarodników. jakoby otaczajcej je bonie, ani w modym ani

w dojrzaym stanie nie ma tu mowy, jestto tylko czysto zudzenie optyczne. Pierwszy który odkry te

skupienia zarodników u niektórych Badhamii, znakomity mykolog francuzki z koca zeszego wieku

Bulliard, jasno t rzecz pojmowa. I tak mówi on o zarodnikach swego Sphajrocarpus utricularis « j'ai

vu qu'elles n'etaient point entourees d'une enveloppe, mais seulement fortement aggloutinees les

unes aux autres » ; i dalej przy Sphrseocarpus capsulifer : « Ses semences sont d'un brin noiratre, ag-

glutinees par grumeaus, de manier que si i'on les observe plongees dans un fluide sous la lentille mi-

croseopiue, on les voit se separer les unes des autres. comme dans la f. 5, et 1'on croirait qu'ellcs

sortent d'une capsule » .

Chocia wic ta gówna cecha rónica, wedle Berkelaya Badbami od maworka, upada, udao mi

si wynale inn daleko slalsz i dajca si dostrzega ju nieledwo pojedyncz lup. Woni bowiem

u Badhamii, wmojem pojciu rodzaju, skada si z szerokich rur, które s wypenione, w caym prze-

biegu ziarnami wapna, kiedy tymczasem u maworka takie zwapnienie ogranicza si tylko do wzów.
W skutek takiego cakowitego zwapnienie woni, odbija ona nien biaoci wród ciemnej masy

zarodników i pozostawia po ich wyproszeniu pikn siatk, trzymajc si sztywno pomidzy delikat-

nemi, zazwyczaj przejrzystemi, ciankami zarodni.

45. B. hyalina [Pers.). B. wydta. — Zarodnie gromadnie stojce, zawsze dokadnie kuliste,

wydte, gadkie, szarawo-biae, po wypadniciu zarodników nieno-biae, juto prawie beztrzonecz-
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kowe, juto osadzone na rónój dugoci, trzoneczkach pojedynczo lub wizkowato rozgazionych,

somiasto lub rdzawo-ótych. Zarodniki po pi do dwudziestu czterech poskupiane i zlepione lekko

w grudki. Pojedyncze od 10 do 12,5 m. ni. wielkie, ciemno-fioletowe, o bonie tgij, mocno kol-

czastej. Bezpodsadowe, wzy woni bardzo sabo rozwinite.

1797. Physarum hyalinum. Pers., Disp. meth., p. Set 54, t. 2, f. 4.

1803. Physarum membranaceum. Schum., Herb.

!

Physarum globuliferum. D. C, Herb. ! teste Fr.!

1805. Physarum hyalinum, « albidum. A. et Sz., 1. c, n° 236.

1800. Physarum cinereum. Lk., Diss., I, p. 27.

1825. Physarum botryoides, a hyalinum. Fr., Stir. femsj., p. 83.

1826. Physarum Botrytes. Sommf.

— Physarum gracile. Wein., Herb.

!

.

1833. Physarum cancellatum. Wallr., FI. er. ger., n° 2128.

1833. Diderma papavermum. Wallr., FI. er. ger., n° 2210.

1851. Badhamia hyalina. Berk., Trans. Linn. Soc, XXI, p. 149.

1869. Physarum gracilentum. Fck., Sym. Myc, p. 342, nonFr.!

Wzmianka historyczna. — Pomimo to, e Badhamia ta zostaa krótko lecz zwile opisana i dobrze

odrysowana przez Persoona, jeszcze w zeszym wieku w póniejszym czasie zyskaa liczne synonimy.

Sommerfeld poda przynajmniej dokadna history rozwoju i to w czasie kiedy nikt o tern nie myla.
Najdziwniejsze s synonimy Wallrotha, który ten sam gatunek dwa razy pod dwoma rónymi rodza-

jami opisa.

Opis. — Nastpujce odmiany dadz si z atwoci odróni :

a. B. h. subsessilis. Trzoneczek znikajco krótki, zarodnie pozornie siedzce.

p. B. h. genuina. Trzoneczki od 3 do4M. wysokie, najczciej sztywne.

y. B. h. gracilis. Trzoneczki wyduone, przeszo 5 M. dugie, zazwyczaj wiazkowate, zwise,

wiotkie.

Zarodnie tej Badhamii s zazwyczaj najdokadniej kuliste, wydte, szarawo-biae, juto zupenie

gadkie, ju leciutko pomarszczone. Niekiedy trzoneczek jest znikajco krótki, wówczas na pierwszy

rzut oka zarodnie wydaj si by siedzcemi ; w odmianie fi trzoneczki s od 3 do 4 M. dugie, zazwy-

czaj sztywne, wyprostowane, podunie pomarszczone; wreszcie zdarzaj si odmiany o trzoneczkach

daleko duszych, wiotkich i dlatego niemogcych si pionowo utrzyma pod ciarem zarodni, lecz

na podou lecych. W ostatnich dwóch odmianach trzoneczki juto mog by pojedyncze, juto

wiazkowate. Po dojrzeniu najlejsze dotknicie wystarcza do naruszenia cianki zarodni w jej wierz-

choku wówczas zarodniki wylatuj z górnej poowy, a pozostaa cianka staje si wietnie-bia i prze-

wiecajc. Wreszcie i dolna cz cianki rozprósz si, a na podou pozostaj tylko rdzawo-óte

trzoneczki.

cianka zarodni jest bonk najzupeniej bezbarwn, ku doowi daleko tsz, bardzo nieznacznie
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pojedynczemi ziarnami wapna pokryta. Woni bierze pocztek w bardzo licznych miejscach jej

przestrzeni. Rurki woni tworz w górnej czci zarodni sie daleko luniejsz jak w dolnej. Wzy tej

sieci s bardzo sabo rozwinite. Rurki w caym przebiegu drobnemi ziarnami wapna wypenione.

Rurka trzonka jest bona tga, mocno podunie pofadowana, ku doowi przechodzi w nader delika-

tne, zazwyczaj dla wszystkich trzoneczków wspólna leni, ku górze za gubi si w ciance zarodni

Rurka ta albo bywa wypeniona drobnoziarniste, bezbarwna istot pierwoszczowego pochodzenia i

wówczas trzoneczki sa sztywne, albo te jest pust i wówczas trzoneczki s wiotkie. Bardzo czsto

trzoneczki hywaj wizkowate, wtedy rurki ich s od dou zronite lub mocno z sob spojone, po

kilkugodzinnym jednak leeniu w wodzie daj si od siebie oddzieli bez uszkodzenia. Zarodniki zle-

waj si w mae grudki po pi do dwudziestu czterech. Najlejsze jednak cinienie wystarcza do od-

dzielenia ich od siebie; pojedyncze s wszdzie jednakowo kolczaste i dokadnie kuliste, tak e nie

mona odróni miejsc, w których si z sob stykay. Bona ich jest ciemno-fioletowa, mocno kol-

czasta. Wielko wynosi od 10 do 11,5 m. m.

Znajdowanie si. — Na suchych gazkach, na mchach, w Europie do nierzadkich naley; odmiana

y najmniej czsta : Petersburg (Weinmann) ; Strasburg (Rostafiski).

46. B. capsulifera {Buli.). B. zmienna. — Liczne zarodnie siedz obok siebie na wspól-

nej leni, z której podnosz si malekie zanikowe trzoneczki. Zarodnie s ju nieregularnie przewro-

tnie jajowate, szarawo-biae, niekiedy pókuliste, nieforemnie siedzce, szarawo lub óto-lnice.

Woni i zarodniki jak w poprzednim.

1791. Sphserocarpus capsulifer. Buli., Champ., p. 139, t. 470, f. 2.

1803. Trichia capsulifera. D. C, Fi. fr., n° 684.

1826. Physarum capsuliferum. Chew, FI. fr., I, p. 339.

1851. Badhamia capsuliferum. Berk., 1. c, p. 149.

18ol. Badhamia nitens. Berk., 1. c.,p. 149.

Opis. — Badhamia ta odrónia si od poprzedniej, ju na pierwszy rzut oka ksztatem zarodni. Nigdy

nie s one dokadnie kuliste, ale albo nieregularnie przewrotnie jajowate, z podoa podnoszce si na

znikajco krótkich trzoneczkach, albo te nieregularnie pókuliste, spaszczone, szerok nasad na po-

dou przyrose. Barwa ich zmienna, najczciej s szarawo-biae, niekiedy jednak óto-lnice. Cho-

cia w skutek tego w ostatnim razie pokrój jest zmienny, jednake osobnych dwóch odmian utwo-

rzy niemona. Podczas mego pobytu w Paryu, mój przyjaciel pan Roz hodowa t Badhami w swej

szklarni na zgniym pniu drzewa. Zdarzyo si raz, e pierwoszcznie zeszy na otaczajcy go torfowiec

(Sphagnum) i tam owocoway. Na zgniem drzewie byy one nieforemne, me, trzoneczkowate, sza-

rawo-biae, tymczasem na torfowcu siedziay szerok nasad, cianka ich bya óto lnica, w niektó-

rych okazach nawet rurki woni byy ótawo zabarwione. Ta siedzca forma zgadza si najzupeniej

z opisem Badhamii nitens Berkeleya i dlatego te podcignem j jako synonim. cianka jest zazwy-

czaj bezbarwna, niekiedy, jakemy wspomnieli, óto zabarwiona, podobnie i rurki woni. Zreszt

woni i zarodniki s zupenie tak samo zbudowane jak w poprzednich. Zarodnie od 3/4 do 1 1/2 M.

szerokie.

Znajdoioanie si. Gatunek ten rzadko mi si da widzie. Pary (Ros) ; Anglia (Berkeley); Warszawa
(Alexandrowicz.)
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47-.fi. utricularis [Buli.). B. lnica. — Zarodnie mniój wicej przewrotnie jajowate, za-
wsze barwne, me lub metalowo byszczce. Woni o rurkach lun sie tworzcych, wielkich ; wzy
silnie rozwinite i mocno spaszczone. Zarodniki pojedyncze i ciemno-fioletowe, kolczaste, od 10 do
1 2,3 m. m. wielkie.

1791. Sphfcrocarpus utricularis. Buli., Champ., p. 128, t. 417, i'. 1, p. p.

1803. Physarum ovoideum. Schum., FI. Stell., n° 1423.

1803. Trichia utricularis. D. C, Fi. fr., n° 676.

1803. Physarum hyalinum, [i chalybeum. A. etSz., 1. c, n° 236.

1823. Physarum botryoidcs, [3 chalybeum. Fr., Stir. femsj., p. 83.

1826. Physarum utriculare. Chev.,Fl. par., I, p. 337.

— Physarum ccerulescens. Pers. in litl., an Desmasiers.

— Physarum alutaceum. Wallr., Herb. !

1801. Badhamia utricularis. Berk., 1. c, p. 151.

1839. Physarum melaleucum. Nyl., 1. c, p. 126.

Wzmianka hystoryczna. — Spuerocarpus utricularis Bulliarda jest waciwie poprzednim gatun-

kiem, bo ma wedug autora zarodniki skupione w grudki. Waciwie mona spotka w naturze róne
okazy, które z pokroju najzupeniej s do siebie podobne i zgadzaj si z rycin Bulliarda, z których

jedne posiadaj zarodniki pojedyncze, inne w grudki poskupiane. By moe, e charakter ten jest tak

zmienny, e do odgraniczenia gatunków suy nie powinien. Majc przed sob nader liczne okazy

Badhamii nalece do tych trzech pierwszych gatunków, jestem tego przekonania, e waciwie nader

trudno jest je od siebie oddzieli, e pomidzy nimi znajduj si liczne przejcia. Dla uatwienia

oznacze nazwaem formy o zarodniach dokadnie kulistych B. wydta; B. zmienna' jest wedug mego
przekonania tylko odmian prawie lub zupenie siedzc, pierwszej ; formy za które nazwaem B.

lnic s przedewszystkiem daleko mniej zwapnione jak poprzednie i ztd pochodzi ich barwa i

czsty poysk ich zarodni.

Opis. — Nastpujce odmiany dadz si z atwoci odróni.

a. B. u. sessilis. Zarodnie zupenie beztrzoneczkowe, szerok podstawdo podoa przyrose, zawsze

towarzysko w maych kupkach obok siebie stojce, niekiedy nawet zlewajce si, nieregularnie kuliste,

mocno spaszczone, o powierzchni lekko pomarszczonej, sino-fioletowe.

C>. B. u. splendens. Zarodnie malekie od 1/2 do 2/3 M. wielkie, dokadnie kuliste lub podune, na

króciutekim somiasto-ótym trzoneczku stojce towarzysko na podou, nieposkupiane, juto li-

lowe lub niebieskie me, ju bronzowo lub czarno-zielono metalowo byszczce.

y.B. u. genuina. Zarodnie od 3/4 do 1 M. wielkie, przewrotnie jajowate, na krótkim lub dugoci

zarodni wyrównywajcym trzoneczku, lekko pomarszczone, sino-fioletowe.

3. B. u. Schimperiana. Zarodnie przewrotnie jajowate, czsto wyduone zupenie gadkie, wietnie

fioletowo-metalowo byszczce, na dugich wizkowatych somiasto-ótych, zwisych trzoneczkach

zawieszone. Trzoneczki do 4 M. dugie.
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Ksztat zarodni zmienny, cianka pozornie zawsze barwna, po wyproszeniu zarodników w odmia-

nie y nieno-biaa, w innych take przewiecajca, lecz nieco jeszcze metalowo byszczca; pod dro-

bnowidzem badana jest bonk delikatn, bezbarwna, bez ladu zwapnie. Woni niezbyt silnie wy-

stpujca, o rurkach lun sie tworzcych, wiotkich bo nader sabo wewntrz zwapnionych. Wzy
silnie rozwinite i, co dla tego gatunku nader charakterystyczne, mocno spaszczone. Rurka trzonka

o ciance somiasto-ótej, podunie pofadowanej, wewntrz pusta.

Znajdowanie si. — Odmiana k trafia si na mchach niezbyt czsto : Salem (Jack.) ; Reicharst-

brunn (de Bary); OEstrich w Raingau (Fuckel). Odmian (3 otrzymaem od profesora Alexandrowicza

z okolic Warszawy. Odmiana y czsto si przytrafia, a 3 do najrzadszych naley : Muelhausen (W. P.

Schimper); Jura szwajcarskie (A. Braun). Zreszt tu policzy naley okazy o zarodniach ksztatów

nieregularnych, opisane przez Nylandra, jako Physarum mclaleucum, a zbierane koo Abte w Finlandyi

przez P. A. Karstena.

48. B. macrocarpa (Cces.). B. wielkonasienna. — Zarodnie nieno-biae, lekko po-

marszczone, juto nieregularnie pókuliste, siedzce, niekiedy zlewajce si, juto kulisto mocno spa-

szczone, trzoneczkowate, o trzoneczkach sztywnych, mocno pofadowanych, skrconych, rdzawo-ó-

tych. Woni sztywna o rurkach w górnej czci zarodni sie wicej zwart jak w dolnej tworzcych;

wzy jej mao rozwinite, w caym przebiegu wielkiemi ziarnami wapna wypenione. Zarodnie o

bonie tgiej, mocno kolczastej, czarno-floletowe, nieprzezroczyste od 11,6 do 14,8 m. m. wielkie.

1855. Physarum macrocarpon. C<es. w Rabenh. Fun. Bur. exic, n° 1968, Cfr. Flora, 18oo r

p. 271.

Opis. — Dwie odmiany dadz si z atwoci odróni :

«. B. m. sessilis. Zarodnie siedzce, nieregularnie pókuliste, niekiedy zlewajce si, o powierzchni

mniej lub wicej pomarszczonej, szarawo-biae, bardzo rónie wielkie, od 1/2 do 1 1/4 M. Zawsze gro-

madnie obok siebie stojce.

fi. B. m. stipitata. Zarodnie kuliste, mocno spaszczone, trzoneczkowate, o trzoneczku sztywnym,

mocno pofadowanym i skrconym rdzawo-ótym. Zarodnie szarawo-biae, w nasadzie trzonka so-

miasto-óto zabarwione.

Lenia zazwyczaj rozwinita jest bonk lekko somiasto-óto zabarwion, na niej siedz zarodnie

szerok nasad, ju te podnosz si trzoneczki. Rurka trzonka jest bonk tg, óto-brunatn, pofa-

dowan. Ta barwa trzoneczka rozciga si krkowato na dolnej czci zarodni koo jego nasady.

cianka zarodni mocno zwapniona jest bonk zupenie bezbarwn. Sie woni sztywna, rurki jej o

ciankach bezbarwnych, zazwyczaj szczególniej wielkiemi do 25 m. m. ziarnkami wapna wypenione.

Wzy mao rozwinite.

Znajdowanie sio. — Na mchach, drewnie lub grzybach, a: w Vercelli w Piemoncie (Cresati);

Warszawa (Alexandrowicz); Salcburg (Sauter). p : Berlin (A. Braun); OEstrich w Reingau nad Renem

(Fuckelj ; Frankfurt nad Menem (De Bary).

49. B adharhia affinis (Rfski) B. pokrewna. — Zarodnie pókuliste, mocno spaszczone,

pod spodem take paskie lub te w nasadzie trzonka lekko ppkowate, szaro-biae, o ciance delikat-

nie pomarszczonej, trzoneczkowate, o trzoneczku krótkim, sztywnym, wyprostowanym, pomarszczo-

nym. Woni z dolnej czci zarpdni palisadowo przebiegajca ku górze, tam gst sie tworzca, o
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wzach do rozwinitych. Zarodniki brunatno -fioletowe, o bonie tgiej, delikatnie ciernistej, od

12,5 ao 15. m. m. wielkie.

— Physarura areolatum. Bertero msc.

— Didymium farinaceum. M.Herb.!

Opis. — Trzoneczek krótki dugoci zarodni wyrównywajcy lub nieco zwisy, w nasadzie szerszy,

ku górze zwajcy si, mocno podunie pomarszczony, sztywny, wyprostowany. Rurka jego wype-
niona drobnoziarnista istot ustrojow pierwoszezowalego pochodzenia o ciance ciemno- brudno-ó-
lej, mocno podunie pofadowanj. Dolna cz zarodni paska lub w nasadzie trzoneczka ppkowata
o bonie daleko tszój jak w górnej czci, wszdzie bezbarwna i lekko zwapniona. Z dolnej paskiej

cianki zarodni bior pocztek w licznych miejscach rurki woni, przebiegajc palisadowo ku. gó-

rze przez liczne odnogi w gst sie poczone. Woni mocno zwapniona wic sztywna, o rurkach de-

likatnych, bezbarwnych. Wewntrz zarodni na dolnej jej ciance znajdowaem czsto wolno lece
krysztay wapna. W jednej zarodni byo ich.od dwóch do omiu. S to gwiazdkowate zbite grupy

pojedynczych krysztaów do 1/4 M. wielkie, wic ju prawie goem okiem widzialne.

Znajdowanie sir. — Okazy tej Badhamii zebrane w pocztkach tego wieku przez Bertero koo Ran-

canguaw Chili, zostay zachowane w zbiorach paryzkiego muzeum w zielniku Montagna pod nazw
Didymium farinaceum. Jest ona najblisz poprzedniej, od której róni si woni i toni, e zarodnie

w nasadzie trzonka s szarawe, a nie óto zabarwione.

50. Bad'kami a panicea. (Fr.) B. gromadna. — Zarodnie nieregularnie kuliste, spaszczone

niekiedyzlewajce si, gromadnie stojce, szerok nasad do podoa przyrose, szarawo-biae. Wo-
ni gst sie tworzca, o wzach bardzo silnie rozwinitych, w rodku czsto w rodkow nieregu-

larn podsad rozdta. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 9 do 11,6 m. m. wielkie.

1729. Mucilagon°8. Mich., Nov.pl. gen., p. 216, t.96, f.8,?

1829. Physarum paniceum. Fr., 1. c, III, p. lid.

1847. Reticnlaria Schmitzii. Debey, l.c, p. 1, t. 2, f. 1 -3.

Wzmianka historyczna. — Synonim Michelego jest dla mnie bardzo wtpliwym, rysunek oddaje

wprawdzie niele pokrój naszej Badhamii, ale ile to maworków i innych luzowców podobnie nie

wyglda. Opis Debeya bardzo dokadny, rysunek wyborny, tak e pomimo to, e okazów oryginalnych

nie widziaem, jestem pewny, e ta jego Reticularia tu z pewnoci naley. Niektóre okazy luzowca

wydanego przez Fuckla w : « Fungi rhenani » n° 2499, pod nazw Didymium cinereum tutaj take

nale.

Opis. — Zazwyczaj Badhamia ta sied/i na silnie rozwinitej, delikatnej, bezbarwnej leni. Zarodnie

stoj juto gromadnie, niekiedy zlewaj si ze sob, w innych razach s ju tak skupione, e od wza-

jemnego nacisku od dou s wieloktne, a w górze zawsze wypuke, lecz nieco spaszczone. cianka

jest bon zupenie bezbarwn, ku doowi znacznie tsz, mocno zwapnion licznemi drobnemi ziar-

nami. Dziaajc bardzo rozcieczonym kwasem, tak aby odwapnienie cianki powoli postpowao,

gdy ju wszystkie ziarnka wapna zostan rozoone, atwo dostrzedz mona innego jeszcze rodzaju

zwapnienia. S to drobne krysztaki uoone okoo jednego punktu promienisto na wszystkie

strony, wielko caej takiej grupy wynosi od 14 do 22 m. ni. Ilo ichnajednj ciance zarodni zmienna,

dochodzi co najwicej om, ale nigdy nie zdarzyo mi si znale cianki, na którjby przynaj-
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mniej dwóch takich grup krysztaków, nie byo. Woni silnie rozwinita, mocno zwapniona, szty-

wna, wzy wielkie, niekiedy podziurawione, w rodku zarodni zazwyczaj tworz rodkow wyran
podsad.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do pospolitych. Zdarza si na pniach suchych i korze

drzew. Szwecya (Fries); Warszawa (Alexandrowicz); góra Zyki w Czechach (Knaf); Zgorzelewo na

uycach (Hieronymus); GEstrich w Iteingau nad Renem (Fuckel); Akwizgran (Debey); Kopenhaga

(CErstedt).

51. B. lilacina. {Fr.). B. lilo w a. — Zarodnie mniej wicej dokadnie kuliste, siedzce, gad-

kie, me, jasno-lilowo-misobarwne. Woni lun sie tworzca, rurki jej bardzo zmiennej re-

dnicy, w rodku malek lecz wyran, nieregularn podsad tworzce. Zarodniki fioletowe, licz-

nemi, tpemi, lecz nieregularnie po powierzchni rozrzuconemi brodaweczkami pokryte, od 12,5

do 15,5 m, m. wielkie.

1829. Physarum lilacinum. Fr., 1. c, III, p. 141.

Opis. — Rzadziej zdarzaj si pojedynczo stojce zarodnie, zazwyczaj skupiaj si one w mae
grupy na silnie rozwinitej kasztanowato-brunatnej leni. Ksztaty zarodni niezbyt stae, zdarzaj si

kuliste lub przewrotnie jajowate, niekiedy nieledwie wartokowate. cianka zarodni jest zazwyczaj

do silnie zwapniona na powierzchni, w skutek tego krucha; po odwapnieniu pozostaje bonka, na

szczycie zarodni prawie bezbarwna i delikatna, ku podstawie tsza i ywo kasztanowato zabarwiona.

Z mieszaniny tej barwy i pokrywajcych j bezbarwnych ziarnek wapna powstaje kolor zarodni po-

redni midzy lilowym a misnym. Zdarzyo mi si jednak spotka raz okazy tej Badhami o ciance

zupenie niezwapnionej, które w skutek tego wydaway si by piknie fioletowo-mienicymi.

Woni skada si z rurek bardzo zmiennej rednicy, lun sie tworzcych, mocno zwapnionych,

w rodku wydtych w malek nieforemn podsad. cianki ich s nader delikatn jasno-kasztano-

wato-brunatno zabarwion bonka. Najbardziej charakterystyczn cech dla tego gatunku s zaro-

dniki, których bonka pokryta jest tpemi ciemnemi brodaweczkami, zupenie nieregularnie na jej po-

powierzchni rozmieszczonemi.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do bardzo rzadkich ; zdarza si na korze, mchu lub ko-

ciach. Foemsjoe w Szwecyi (Fries); Klagenfurt w Saskiej Szwajcaryi (Rabenhorst) ; Halla nad Sal
(Kaulfuss).

52. B. verna (Somf.). B. nikoioosa. — Zarodnie okrgawo spaszczone, niekiedy prawie

soczewkowate, atwo zlewajce si, siedzce, ciemno-szare lub czarniawe. Woni o rurkach delika-

tnych, przewiecajcych, wzkieb, lun sie tworzcych. Bczpodsadowe. Zarodniki brunatno-fiole-

towe o bonie gadkiej, 12,5 m. m. wielkie.

1829. Physarum vernum Somf., in litt. ad Fr., 1. c, III, p. 1-46.

Zarodnie tej Badhamii s nader sabo zwapnione, w skutek tego ciemno-szare lub prawie czarniawe.

cianka ich jest bonka, w szczycie zarodni bezbarwn, ku podsadzie brunatna. Zarodnie maj
ksztat zmienny. Pojedyncze s okrgawe, z wierzchu mocno spaszczone, a pod spodem czsto mo-
cno wklse, tak e na przeciciu poprzecznem przedstawiaj posta nerki. cianka ich przechodzi

w spodniej czci w leni, zwajc si przedtem niekiedy w pozorny niby trzoneczek, to jest kró-

ciutek malek rurk rozszerzajc si dopiero w leni. Najczciej jednak zlewaj si one pomi-
art. iv. 19.
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dzy sob, juto caemi gromadkami, juto podunymi, obok siebie stojcymi szeregami; w tym

ostatnim razie maja wic posta biszkoptowat. Rurki woni s bonka delikatn, zupenie bezbar-

wn, o wzach mocno rozdtych. Zwapnienia ich sabe.

Znajdoioanie si. — Badhamia ta do najrzadszych naley : Christiania (Sommerfelt); Freiburg

w Bryzgowii (Dc Bary).

53. B. Alexandroiviczii [De Bary et Rfski). B. Alexandrowicza. — Pierwoszczowocnie

yowate, obe, pezajce, rozwidlajce si, brudno-ótc. Woni o rurkach lun sie tworzcych,

buchtowato porozdymanych, oliwkowo-ótych. Zarodniki ciemno fioletowe o bonic tgiej, mocno

kolczastej, 10 do 1 2,5 m. m. wielkie.

1872. Physarum Alexandrowiczii. De Bary et Rfski in 1 i t- ad Alexan., 1. c, p. 88.

Opis. — cianka tych pierwoszczowocni jest bonk jasno-ót, ku doowi silniejszem nateniem
ubarwion. Na zewntrznej powierzchni pokryta jest licznemi, drobnemi, pojedynczemi ziarnami

wapna, na wewntrz za tu i owdzie znajduj si gromadne ich skupienia. Ztd te po zwileniu, przy

uyciu szka powikszajcego, powierzchnia pierwoszczowocni wydaje si by oliwkow, nieregular-

nemibrudno-ótemi plamami upstrzon. Woni o rurkach czsto buchtowato wydtych, lun sie

tworzcych, przejrzysto-ótawych, zawierajcych nieliczne, drobne, pojedyncze, oliwkowo zabar-

wione ziarna wapna.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek dotd zosta raz tylko znalezionym w okolicach Piaseczna

przez profesora Alexandrowicza.

54. B. coadnata. Rfski. B. zrosa.— Bardzo liczne, gromadniena silnie rozwinito) leni stojce

zarodnie, pokryte wspóln garbat, nien ciank, powsta ze zronicia si szczytowych czci
cianek pojedynczych zarodni. Woni silnie rozwinita, nieno-biaa, sztywna niekiedy dajca

pocztek rodkowej, nieforemnej podsadzi. Zarodniki ciemno-fioletowe o bonie tgiej, gadkiej

8 do 0,2 ni. m. wielkie.

— Didymium cru>taccum M. Herb.

!

Opis. — Pojedyncze zarodnie w dolnej czci od wzajemnego nacisku wieloktne i bokami z sob
zroso, górne za ich wypuke cianki zrastaj si w jedn plech nieno-bia, garbat; kady garb

odpowiada jednej górnej ciance pojedynczej zarodni. Przy takiej budowie zewntrz uwaane tworz

one paskie poduszeczki do 25 M. w rednicy majce, od 1/2 do 1 1/2 M. wysokie. Woni o rurkach

szerokich, wzach stosunkowo mao rozwinitych, gst, sztywn sie tworzcych. Szeroki, nieregu-

larnie walcowaty pcherzyk tworzy rodkow podsad z boków przechodzc w rurki woni, w górze

za do wspólnej ciany przyronity. Podsada ta nic we wszystkich zarodniach wystpuje. Zwapnie-

nia mocne, tak e wapno z górnej wspólnej bony odpada nieregularnymi ukami. Boczne zronite

cianki zarodni, równie jak i woni silnie zwapnione. Po odwapnieniu pozostaj wszdzie delikatne

bezbarwne bonki.

luzowiec ten nader dziwnego pokroju, sobie tylko waciwego, na pierwszy rzut oka do biaej od-

miany bardzo paskiego wykwitu podobny. Po odpadniciu za górnj bony od makulca zlewajcego

lub szaronia piankowego niezbyt róny. Biae jednak sieci woni w caym przebiegu mocno

zwapnione z atwoci dozwalaj oznaczy go jako Badhami. W kadym razie jedyna to w s^oim

rodzaju budowa. Wprawie dopiero co przytoczonych dwóch gatunkach makulcowatych zarodnie s
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skupione i nieraz nawet bokami z sob zronite, górne jednak ich powierzchnie nie zrastaj si ni-

gdy, tak jak tutaj w jednolit pate bony, dajc si z atwoci oderwa od bocznych cianek za-

rodni.

Nastpujce luzówce opisane pod Badhami nie s mi znane

1851. Badhami fuluella. Berk., I. c, p. 151.

186i. Badhami inaurata. Currey in Trans. of. Linn. Soc.
, p. 151.

1851. Badhami pallida. Berk., 1. c, p. 152.

1873. Badhami papaueracea. B. et Rav. cfr. Grcv., n° 359.

KLUCZ ANALITYCZNY

do oznaczania gatunków Badhamii sucy.

A. Zarodniki gadkie.

f Górne cianki gromadnie obok siebie stojcych zarodni w jedne plech

zronite B. coadnata.

ff Ksztaty pojedynczych zarodni zachowane.

* Woni silnie rozwinita, sztywna. Zarodnic najczciej podsad opa-

trzone. Zarodniki 9 do 11,6 m. m. wielkie B. panicea.

** Woni nika. Zarodnie bezpodsadowe. Zarodniki 12,5 m. m. wielkie. . B. verna.

B. Zarodniki kolczaste.

7 Kolce nieregularnie na bonie zarodnika rozmieszczone.

* Zarodnie lilowo-misobarwne B. lilacina.

77 Kolce jednakowo rozmieszczone.

* yowate pierwoszczowocnie B. Alexandro\viczii.

** Pojedyncze zarodnie.

.) Zarodniki skupione w mae grudki.

Zarodnie dokadnie kuliste, wydte B. hyalina.

Zarodnie ksztatów nieregularnych B. capsulifera.
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.) .) Zarodniki pojedyncze, wolne.

! Zarodnie piknie mienice si, fioletowe.

Zarodniki 12,5 m. m. wielkie B. utricularis.

! ! Zarodnie szare lub biae.

Zarodniki 11,6 do 14,8 m. m. wielkie B. macrocarpa.

Zarodniki 12,5 do 15 m. m. wielkie b. affinis.

XT. — Scypiiium. Bfski. Kielisznik.

Zarodnie o ciance pojedynczej, wieczkiem pkajce,' po jego odpadniciu o brzegu lekko poszarpa-

nym. Woni jednostajnie do cianki zarodni przyronita, przez liczne rozgazienia wszechstronne

sieci tworzca, w caym przebiegu w zupenoci wypeniona drobnemi ziarnami wapna. Podsada

juto z woni pocztek biorca jut bdca przedueniem bezporedniem rurki trzonka.

Physarum sp. Ghev., Fr. ; Didymium sp. B.

Wzmianka historyczna. — Pomidzy rónymi luzowcami, które wypadao mi pomieci w rodzaju

Badhami, znalazy si dwa otwierajce si w przeciwstawiestwie wszystkich innych wieczkiem. Po-

niewa za oddzieliem od maworka kubeczek tylko na zasadzie regularnego pkania zarodni, musia-

em by konsekwentnym i Badhamie w ten sposób jak kubeczek pkajce poczy w osobny rodzaj.

Bodzaj ten ze wzgldu, e zarodnie po odpadniciu wieczka maj ksztat mniej wicej do kieliszka

zbliony, nazwaem kielisznikiem.

55. S. rubiginosum (Chev.). K. 'wspaniay. — Zarodnie kulistawo-wartokowatc, wraz z cien-

kim od zarodni dwa razy duszym trzoncczkiem, czerwono brunatne, gadkie, lekko lnice. Pod-

sada wyrana walcowata, tpa, ciemna, bdca bezporedniem przedueniem trzoneczka. Woni
silnie rozwinita biaawa, sztywna, o wzach sabo rozwinitych. Po odpadniciu wieczka brzeg

zarodni delikatnie postrzpiony. Zarodniki czarno-iioletowc, lekko brodaweczkowate, 14,2 do

14,8 m. m. wielkie.

1826. Physarum rubiginosum. Chev., FI. par., p. 338.

Opis. — Z silnie rozwinitej leni podnosz si liczne zarodnie. Trzoneczki ich zazwyczaj w pod-

stawie ze sob zronite, niekiedy jednak pojedynczo biorce pocztek. Od dou s one zazwyczaj

szersze, ku górze zwaj si nieznacznie; s one sztywne, nieco w kocu kowato skrzywione. Burka

trzonka rozszerza si z jednej strony w bon leni, z drugiej przechodzi bezporednio w ciank za-

rodni. Jestto bonka niezbyt tga, czerwono-brunatna, bardzo mocno podunie pofadowana, zupe-

nie bezwapienna. Wewntrz rurka ta jest wypeniona ustrojow istot pierwoszczowatego pocho-

dzenia, mocno na wskro drobnemi ziarnami zwapnion. Ta wewntrzna zawarto trzonka wdraa

do wntrza zarodni, otrzymuje tam waciw sobie, delikatnie pofadowan bonkowat ciank

i tworzy walcowat, niedochodzc do wierzchoka podsad. cianka zarodni jest bonk podobnie

zabarwion jak rurka trzonka, delikatn, na zewntrz zupenie gadk, wewntrz pokryt nielicznemi

ziarnkami wapna. Woni bierze pocztek w licznych miejscach cianki zarodni, przebiega ku podsa-

dzi i tworzy sie sztywn, lun, nader kruch, biaaw, z lekkim misnym odcieniem. Burki s
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wypenione drobnemi bezbarwnemi ziarnami wapna, po odwapnieniu pozostaj cianki delikatne,

jasno czerwono-brunatno zabarwione. Rurki woni s zmiennej gruboci, w wzach bardzo niezna-

cznie rozdte. Po dojrzeniu zarodni powstaje najprzód w górnej czci wyrany koowy szew, a na-

stpnie górna cz zarodni jako wieczko odpada, brzeg pozostaej zarodni jest lekko poszarpany. Po

wyproszeniu zarodników, woni jako nader krucha, znika take w znacznej czci, i pozostaje tylko

wewntrz zarodni rodkiem sterczca podsada. Trzoneczek 1/2 do 1, zarodnia 1/2 M. wysoka.

Znajdowanie si. — Gatunek ten nader rzadki zosta odkryty w okolicach Parya przez Chevalliego.

Widziaem okazy ztamtd pochodzce, zbierane jeszcze przez Richarda ojca, w zielniku pana

de Francqueville.

56. S. Curisii (Berk.). K. Curtisa. — Zarodnie przewrotnie jajowate, lub kulisto warto-

kowate, ciemno czerwono-brunatne, lekko lnice, gaciutekic, na króciutekim trzoneczku, juto

rzadziej pojedynczo, ju zazwyczaj skupiono obok siebie stojce, po rozprószeniu górnej cianki

kieliszkowato trwajce. Woni silnie rozwinita, drzewkowata, o rurkach ku rodkowi coraz szer-

szych, wreszcie w podsad przechodzcych. Zarodniki jasno-fioletowe, kolczaste, 12,5 m. m. wielkie.

1873. Didymium Curtisii. Berk. cfr. Grev., n°351.

Opis. — Rzadziej zdarzaj si pojedyncze zarodnie, zazwyczaj stoj one poskupiane po kilkanacie

w malekie gromadki, pozornie zdaj si by siedzcemi lecz po oddzieleniu od podoa z atwoci
spostrzega si daje maleki, króciuteki trzoneczek, podnoszcy si z leni i przechodzcy wprost

w ciank zarodni. Lenia, cianka trzonka, zarodni i rurki woni, s bonk delikatn, jasno-czer-

wono-brunatno zabarwion. Woni o rurkach bardzo grubych, w rodku zarodni jeden lub dwa

walce tworzcych, z których dopiero drzewkowato rozchodz si ku ciankom zarodni coraz ciesze

rozgazienia. cianka zarodni gaciuteka, bez ladu zwapnie. Woni bardzo mocno zwapniona,

ztd sztywna, wyprostowana, nader krucha. Ziarna wapna nader wielkie. Zarodnie otwieraj si juto

szwem oddzielajcm wieczko, ju te górna cz zarodni rozprósz si z wiekiem, a pozostaa dolna

kieliszkowata, trwaa cz zarodni ma brzeg lekko poszarpany.

Znajdowanie si. — Dotychczas tylko z dolnej Karoliny znany (Ravenel, n° 1179, 1589).

Pokrewiestwo 3. — Makulcowate (Didymiacese).

cianka zarodni pojedyncza lub podwójna. Zwapnienia cianki pod postaci krysztaów, grup kry-

sztaowa lub pojedynczych nieksztatnych ziarn wapna, zbitych niekiedy w skorupiaste masy. Woni
zoona zazwyczaj z wókien, rzadziej z zanikowych rurek, zawsze cienkich, juto fioletowo zabar-

wionych ju bezbarwnych, w caym przebiegu jednakowo grubych. Wókna te przebiegaj od pod-

stawy zarodni, czyli w danym razie od tam znajdujcej si podsady, do górnj jej cianki. Juto

bywaj one pojedyncze, juto przez nieliczne odnogi, zazwyczaj pod ostrym ktem pocztek biorce,

w sie poczone; juto gadkie, ju stosownie do gatunku opatrzone rozmaitemi, z jednakowej istoty

utworzonemi i jednakowo zabarwionemi zgrubieniami. Zwapnienia w wóknach wystpuj tylko

wyjtkowo w pewnych zarodniach jako potwornoci i wówczas zawsze pod postaci drobnych

krysztaków. Podsada w wikszoci razów silnie rozwinita
;
posta jej bardzo rozmaita i warto jej

bardzo róna. W siedzcych formach jestto albo silnie zgrubiona dolna cz zarodni o podstawie

ustrojowej mocno na wskro zwapniona; albo rzadziej, rodkowy, wolny, cienkocienny pcherzyk

wypeniony wapnem. W formach opatrzonych trzoneczkiem podsada jest albo rónie uksztatowanym
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przedueniem rurki trzonka wdrajcem do wntrza zaradni, albo pcherzykiem oddzielonym od
zarodni i rurki trzonka waciw sobie bona, pcherzyk ten w niektórych razach bywa podzielonym

na liczne niezupene komory, wypenione grudkami lub krysztaami wapna. Pojedyncze zarodnie,

rzadziej zrosozarodnie lub pierwoszczowocnic.

XII. — Makulkc. Didymium. (Schrad.).

Splnerocephalos Hall. ; Clathrus sp. Rchl.; Mucor sp. Batsch. ; Lycoperdon sp. Batsch. ; Reticularia

sp. Buli. ; Trichia sp. Viii., Sow., Trent. ; Tubulina sp. Poir. ; Didymium sp. Schrad., Fr. et Auc;
Physarum sp. Pers., Fr. et Auc. ; Strongylium sp. Fr. ; Didcrma sp. A. et Sr.., Lk. ; Cionium sp. Lk.,

Nees et Auc. ; Leangium sp. Lk.; Didymium dBy.

cianka zarodni pojedyncza lub podwójna, zewntrzna pokrya krysztaami wapna, juto poje-

dynczo porozrzucanemi po jej powierzchni, juto zbitemi w skorupiaste, odpadajce paty. Zarodnie

siedzce lub trzoneczkowate, bezpodsadowe lub opatrzone podsad, zawsze nieregularnie pkajce;
niekiedy pierwoszczowocnic

Wzmianka historyczna. — Pierwszy do tego rodzaju nalecy luzowiec zosta opisanym w 1742

przez Hallera i pomieszczony w osobnym rodzaju Spneroccphalos. W póniejszych wydaniach swego

dziea, autor pod tym rodzajem pomieszczone gatunki wcza do innego, a mianowicie do Trichii.

Nastpni autorowie do roku 1797 opisuj róne gatunki makulca pod najrozmaitszemi nazwiskami.

Dopiero w tym czasie tworzy Scbrader nowy rodzaj Didymium i charakteryzuje go w nastpujcy

sposób : ((Peridium duplicatum : exterius vertice dehiscente, pulvere filis intertexto; interius clau-

sum, puhere nudo repletum». I dalej dodaje: « Peridii exterioris membrana est vel simplex vel

duplex... » Widocznem wic jest, e Schrader pod « peridium internum » rozumia podsad, i e pod

Didymium poczy wszystkie gatunki wapniaków opatrzone podsad o ciance pojedynczej lub po-

dwójnej. Wprawdzie w diagnozie nie ma wyraonej rónicy od maworków, jednake autor z waci-

wym sobie taktem ani jednego pod swoim rodzajem nie opisa. Didymium wic Schredera obejmuje

najzupeniej wszystkie rodzaje luzowców umieszczone przez nas w pokrewiestwie makulcowatych.

Jednoczenie ze Sehraderem w roku 1797 tworzy Persoon dwa nowe rodzaje : Physarum i Diderma,

w których pomieszcza wszystkie wapniaki niebdce zrosozarodniami. Do Physarum nale gatunki

o ciance zarodni pojedynczej
;
posiadajce podwójni}, tworz Diderm. Ztd te Didymium Schradcra

jest u Pcrsoona rozdzielone w dwa gatunki. Ten sztuczny podzia zostaje dalej rozwinity przez Linka

i jego nastpców, którzy biorc za podstaw dalszych podziaów obecno lub brak podsady, niere-

gularne lub regularne pkanie zarodni dochodz do nastpnego najszluczniejszego podziau wa-

pniaków :

Z podsad Bez podsady

cianka zarodni podwójna, nieregularnie pkajce.

Didymium Diderma

cianka zarodni pojedyncza, nieregularnie pkajce.

Cionium Physarum

cianka zarodni pojedyncza lub podwójna, regularnie pkajce.

Leangium Craterium

cianka zarodni podwójna, lnica, gadka.

......... Leocarpus
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W pierwszych swych pracach pocztkujcy jeszcze Fries bka si jeszcze w tym chaosie rodzajów,

wreszcie w « Systema mycologicum » oswobodziwszy si od obcych wpywów, rozdziela wszystkie

pojedyncze zarodnie wapniaków w zupenie samodzielny sposób na cztery tylko rodzaje : Crateriura

pkajce wieczkiem i trzy inne nieregularnie pkajce. Z tych Diderma odrónia si od innych po-

dwójn ciank zarodni, bez wzgldu na obecno lub brak podsady. Physarum ma mie ciank po-

jedyncz, delikatn, bonkowat, tymczasem w Didymium cianka ta ma by na zewntrz mczasta,

uskowata. Naley przyzna e podzia ten ju by do blizkim do naturalnego, wprawdzie maworki

i makulce o bonie podwójnej byy oderwane od pokrewnych sobie o ciance pojedynczej, ale z dru-

giej strony wikszo maworków bya rzeczywicie pomieszczona pod Physarum. Za to pod Didymium

znajdoway si nie tylko makulce, ale take i inne wapniaki posiadajce zwapnion mocniej ciank.

W póniejszych swych pismach Fries powodujc si pokrojem, znów utworzy kilka rodzajów nio-

majcych podstaw bytu. Zasuga naturalnego oddzielenia makulców od maworków naley si de Ba-

remu, który w roku 1859 zcharakteryzowa je wybornie opierajc si na budowie woni.

PODRODZAJ I. — PEZAK. SERPULARIA.

Pierwoszczoicocnie o ciance pojedyncze/ lub podwójnej.

57. D. complanatum (Batsch.). M. spaszczony. — Pierwoszczowocnie, juto poduszeczkowate

spaszczone, rozpierzche, juto obe, yowate, pezajce, niekiedy w nieregularne sieci poczone.

Powierzchnia ich szarawa, nielicznie krysztakami pokryta. Woni o wóknach nader cienkich

gst sie tworzcych, pozostajca w zwizku z szczególnymi do 50 m. m. wielkimi pcherzykami.

Zarodniki jasno-fioletowe, prawie gadkie, 7,5 do 8 m. m. wielkie.

1786. Lycoperdon complanatum. Batsch., Elech. fg. Cont., I, p. 251, f. 170, t. XXIX.

1829. Didymium serpula. Fr., 1. c, III, p. 126.

1869. Physarum confluens. Fck., Sym. Myc, p. 342, non Pers!

Wzmianka historyczna. — Gatunek zosta odkrytym i opisanym po raz pierwszy przez Batscha. Ry-

sunek zaczony jest bardzo dobry a z opisu woni mona naby przekonania, e to o tym, a nie

o innym luzowcu mowa. Niesusznie wic cytuje Fries Lycoperdon complanatum jako odmian b,

pod Didymium cinereum, które jest typowym maworkiem. Fries opisujc swoje Didymium serpula

mia najoczywiciej zupenie niedojrzae okazy przed sob, o ich bowiem zawartoci wyraa si w na-

stpujcy sposób : « intus solida! atra, nullis floccis albis intertexta, ob sporidia omnia conglo-

bata u. Wreszcie de Bary poda dokadny opis budowy tego makulca w swoich Myzetozoa, p. 9 i 61,

t. II, f. 15.

Opis. — Pierwoszcznie tego makulca s óto zabarwione i owocuj stale tylko pod postaci pier-

woszczowocni. W dojrzaym stanie najczciej maj one ksztat zupenie paskich poduszeczek o za-

rysach falowatych ; niekiedy poduszeczki te s w niektórych miejscach podziurawione jak przetak.



152 PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W TARYZO. TOM V.

W innych razach wystpuj one jako obe, po podou pezajce, rozgaziajce si yy. Barwa ich

zmienna oowiana lub szarawa zawsze ma. Po zniszczeniu górnej cianki i wyproszeniu zarodników

pozostaje woni do dolnej cianki mocno przyrosa, przedstawiajca si goemu oku jako delikatny

biaawy puszek upstrzony ciemniejszymi punktami. Punkta te s pcherzykami barwnymi, o których

póniej wspomniemy.

Górna cianka pierwoszczowocni jest bonk nader delikatn, bezbarwn, pokryt wielkiemi gwiaz-

dowatemi grupami kuysztaów. Grupy krysztaków s zrzadka tylko po jej powierzchni porozrzucane,

skadaj si z krótkich i nielicznych pojedynczych krysztaków. Dolna do podoa przylepiona

cianka, po odwileniu dajca si od niego bez rozerwania oddzieli jest znacznie grubsza, tsza i

ótym odcieniem zabarwiona. Na jej górnej powierzchni znajduj si nieliczne malekie, nieforemne,

z pojedynczych ziarn zbite grudki wapna; woni skada si z wókien tgich, trwaych, zaledwie

0,8 do 1,4 m. m. szerokich, w niektórych miejscach nieregularnemi zgrubieniami opatrzonych, pod

drobnowidzem jasno-brunatnych, w miejscach przytwierdzenia do górnej i dolnej cianki bezbar-

wnych, mocno rozgaziajcych si, i w gst sie poczonych. W licznych miejscach tej sieci spo-

strzegamy bez porzdku rozmieszczone, 28 do 50 m. m. wielkie pcherzyki, o powierzchni mocno bro-

daweczkowatej. Pcherzyki te z góry i z dou s przyronite do wókien woni, w miejscu

przyronicia spostrzegamy ciemniejsz koow plam. Pod drobnowidzem badane ukazuj najprzód

zawarto giubo-ziarnist, pierwoszczowat i ywo óto zabarwion. cianka ich bon niezbyt tg
brunatn, w nielicznych miejscach przebit wóknami woni. Wókno wdrywszy do pcherzyka,

zrasta si najzupeniej z jego ciank, a nastpnie znacznie grubieje, bo staje si od 1,8 do 3,3 m. m.

szerokiem. Te do pcherza wchodzce wókna rónie si zachowuj, mianowicie albo biegn w pro-

stym kierunku do przeciwnego koca pcherzyka, tam zrastaj si z jego ciank, przebijaj j i wy-

chodz na zewntrz z drugiej strony jako zwyke cieniutekie odnogi woni, albo te rozgaziaj

si mniej lub wicej silnie drzewkowato. Niektóre tylko odnogi tych drzewkowatych rozgazie wy-

chodz na zewntrz pcherzyków, inne za dobiegaj tylko do ich cianki i zrastaj si z ni. Rzadko

zdarzaj si pcherzyki w których wókna woni nie wchodz zupenie. W pcherzyku wic znajduj

si raz wókna szerokie woni, a dalej barwna istota ustrojowa, która wypeniajc w zupenoci za-

warto pcherzyka ukrywa wókna. Chcc si o bytnoci tych ostatnich przekona, naley dziaa

silnym rozczynem potau, który istot ustrojow odbarwia i niszczy, pozostawiajc tylko ciemno-bru-

natne rozgazienia wókien woni.

Znajdowanie si. — Gatunek ten rzadko tylko pojawia si na mchach i korze drzew : Szwecya

(Fries); Freiburg w Bryzgowii (De Bary).

58. Didymium dubium, Rfski. M. wtpliwy. — Picrwoszczowocnie pod uszeczkowate, obe,

rozpierzche, nieno-biae. Gwiazdkowate grupy krysztaów na powierzchni zarodni lece zbite po-

midzy sob i tworzce ciank zewntrzn od wewntrznej nieregularnemi patami odpadajc.

Woni o wóknach tgich, sztywnych, zrzadka rozwidlajcych si, lun sie tworzcych, opatrzo-

nych ciernistemi i haczykowatemi zgrubieniami. Zarodniki ciemno-fioletowe, zaledwie e broda-

weczkowate od 10 do 10,8 m. m. wielkie.

Opis. — Pierwoszczowocnie tego makulca wystpuj jako poduszeczki rozpierzche, obe, w rodku

najwysze, ku brzegom coraz nisze do 50 M. dugie, 1 M. w rodku wysokie, nieno-biae. Drobniu-

tekie, gwiazdkowate krysztay zbite pomidzy sob i zlepione ma iloci ustrojowej istoty, tworz

zewntrzn ciank, po dojrzeniu od wewntrznej odstajc nieregularnemi patami. Wewntrzna
cianka zostaje w jakiemkolwick miejscu zniszczon, przez otwór ten wypadaj zarodniki, a pozostaa



si.uzowce. 153

teraz przewiecajca wewntrzna cianka tworzy szkielet pierwoszczowocni. Ta wewntrzna cianka

jest bonk nader delikatne, krucha, bezwapienn, w dolnej czci zrasta si najzupeniej z podoem
i nie daje si od tego oddzieli. Woni o wóknach tgich, sztywnych, w obu kocach nasady roz-

szerzonych i bezbarwnych, zreszt óto-brunatnych, 1,7 do 2,5 m. m. szerokich, opatrzonych licznymi

haczykami i kolcami, z nimi 3,3 do 4,2 m. szerokich, zrzadka tylko rozwidlajcych si i ztd lun
sie tworzcych.

Znajdowanie, si. — Nader rzadki ten gatunek znalazem w zbiorach muzeum pragskiego zbierany

przer A. Opiza w Czechach w hrabstwie Hauenstein.

PODRODZAJ II. — POPIELATKA. CIONIUM.

Zarodnie o ciance pojedynczej, podsada lub w jej braku trzonek czarno, rzadziej rdzawo zabar-

wione.

59. D. Clauus. (A. et Si.)'. M. grzybowaty. — Zarodnie kapeluszowate, spaszczone, zewntrz

wypuke, pod spodem paskie, szarawo-biae, bezpodsadowe, trzoneczkowate. Trzoneczek krótki czar-

niawo-brunatny, lnicy, pozornie gadki, wyprostowany. Woni o wóknach pojedynczych lub

zrzadka rozwidlonych, wrzecionowatych, jasno-brunatnych, w obu kocach bezbarwnych. Zarodniki

jasno-fioletowe, gadkie, od 6,5 do 8,3 m. m. wielkie.

1791. Heticularia hemisphserica. Buli., Ghamp., p. p., p. 93, t. 446, f. 2, n° 5.

1805. Physarum Clavus. A. et Sz., Consp., n° 267, t. II, f. 2.

1829. Didymium melanopus, p Cfavus. Fr., 1. c, III, p. 114.

1833. Didymium hemisphsericum. Wallr., 1. c, n° 2192 non Fr.

!

1844. Didymium Clavus. Rabenh., FI. er. ger., n° 2282.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy dokadnie i wytwornie opisanym przez

Albertiniego i Schweinitza. Ju przedtem wprawdzie znajdujemy jego pokrój bardzo dobrze oddany

w rysunkach Bulliarda jako Reticularia hemisphaBrica, pod któr jednake autor ten wszystkie do

podrodzaju tego nalece makulce podciga. Synonim Wallrotha sprawdziem naocznie w jego

zielniku.

Opis. — Makulec ten ju na pierwszy rzut oka odrónia si od wszystkich innych ksztatem zaro-

dni. S one kapeluszowate, t. j. koliste, od góry ku doowi mocno spaszczone, z wierzchu wypuke,

pod spodem wklse, o brzegu na dó zawinionym. Niekiedy, ale to tylko bardzo wyjtkowo i na

wierzchu zarodni, spotykamy ku rodkowi lejkowate zaklnicie. cianka zarodni jest bon do
t?g£> jasno-brunatn, pokryt licznemi malekiemi grupami gwizdkowato zbitych krysztaków.

W miejscu gdzie do na dó zakrzywionego brzegu zarodni przyrasta rurka trzonka, ta ostatnia zostaje

od wntrza zarodni oddzielon bon tg, brunatn, pasko wycignit, naturalnie dokadnie kolista.

ART. IV. '20
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Bona ta pokryta jest zrzadka nieregularnymi, drobnymi, z pojedynczych ziarn wapna zbitymi gru-

zekami. Z nij bio^ pocztek wókna woni. Rurka trzonka jest bona tg, ciemnobrunatn, mocno

podunie pofadowan, doszedszy do koca rozszerza si na tej kolistej paskiej bonie oddzielajcej

j od zarodni i tu fady jej rozgaziajc si tworz delikatn sie zgrubie; doszedszy wreszcie do

zawinitych brzegów zarodni zrasta si tu z ich ciank. Rurka ta wypeniona jest grubo-ziarnist

istot pierwoszczowatej natury, ciemno zabarwionej i zupenie bezwapiennej. Woni skada si

z pojedynczych, wrzecionowatych, niekiedy ku górze pod bardzo ostrym ktem rozwidlajcych si

z rzadka, tgich wókien w nasadach bezbarwnych, zreszt jasno-brunatnych.

Znajdowanie sic- — Gatunek ten w Europie wcale do rzadkich nie naley.

60. D. farinaceum [Sc kr ad.). M. pospolity. — Zarodnie pókuliste lub nieco spa-

szczone, pod spodem stale ppkowate, szarawo-biae (w formach bezwapiennych czarno-lnice),

trzoneezkowate. Trzoneczek sztywny, czarny, lnicy lub wyjtkowo rdzawo-brunatny, zazwyczaj

dugoci zarodni wyrównywajcy, ju duszy, ju znikajco krótki i w ppku zarodni ukryty.

Podsada wielka, pókulista, czarna, bdca wielkim pcherzem o waciwej sobie ciance, przez

liczne fady bony na niezupene komory podzielone. Komory te w3rpenione nieregularnymi, z dro-

bnych ziarn wapna zbitymi gruzekami. Woni o wóknach pojedynczych, trwaych, wyko-
watych, jasno-brunatnych. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 10,7 do 12,5 m. m.

wielkie.

1742. Sphan-ocephalos niger. Hall., 1. c, p. 9, t. I, f. 2.

1768. Trichia. Hall., 1. c, III, p, 114, n° 2160, t. 48, f. 2.

1873. Mucor spjerocephalos. Batsch., Elech., p. 157.

1786. Glathrussphferocephalos. Rehl.

1789. Trichia globosa. Viii., FI. Dauph., p. 1061.

1791. Reticularia hemispnerica. Buli., Ghamp., p. 93, t. 446, f. 1, p. p.!

1797. Trichia compressa. Trent., 1. c, p. 229 (teste Schrad.).

1797. Trichia sphserica. Trent., 1. c, p. 230 (teste Fries).

1797. Trichia depressa. Trent., 1. c, p. 231.

1797. Physarum malanospei-mum. Pers., Disp., p. 8.

1797. Didymium farinaceum. Schrad., Nv. pi. gen., p. 26, t. 5, f. 6.

1799. Trichia spnerocephala. Sow., Engl. fg., t. 2401

— Trichia farinosa. Poir., Enc, VIII, p. 53. s
:

1801. Physarum farinaceum. Pers., Syn., p. 174.

1803. Physarum cinerascens. Schum., FI. Saell., n° 1426.

1803. Physarum depressum. Schum., FI. Stell., n° 1439, p. p. r

1803. Physarum globosum. Schum., FI. Sad!., n° 1442, p. p.

1803. Physarum Oxyacanthe. Schum., FI. Saell., n° 1427.
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— Physarum cinereum Multis!

1809.. Physarum Clavus. Lk., Diss., I, p. 27.

1809. Physarum sinuosum. Lk., Diss., I. p. 27, non Wein.

!

1809. Physarum capitatum. Lk., Diss. I, p. 27.

1809. Diderma muscicola. Lk., Diss., I, p. 27.

1816. Didymium capitatum. Lk., Diss., III, p. 27.

1817. Didymium lobotum. Nees, Syn., p. 112, f. 104.

— Didymium physaroides. Klotsch.

1817. Strongylium minus. Fr., Sym. Gast., p. 9.

1818. Physarum melanopus. Fr., Sym. Gast., p. 25.

1827. Cionium lobatum. Spr., 1. c, IV, p. 529.

1829. Didymium marginatum. Fr., 1. c, III, p. 116.

1829. Didymium melanopus. Fr., 1. c, III, p. 114.

1829. Didymium hemisphamcum. Fr., 1. c, III, p. 115.

1829. Physarum nigrum. Fr., 1. c, III, p. 146.

1833. Cionium farinaceum. Lk., Handb., III, p. 416.

1833. Didymium filamentosum. Wallr., n° 2187, p. p.

Wzmianka historyczna. — Makulec ten do najpospolitszych luzowców nalecy, posiada te prze-

raajc ilo synonimów. Po raz pierwszy opisany przez Hallera w roku 1742, który zaczy rycin,

jego pokrój jak najlepiej oddajc ze wszystkich mi znanych. Persoon pod swoim Physarum melano-

spermum rozumia prawie wszystkie makulce. Opis Schradera wyborny, ale rycina zaczona licha.

Waciw budow podsady niele odrysowa Nees pod swoim Didymium lobatum, które jest tylko

siedzc form naszego makulca. Rozliczne synonimy Schuinachera i Linka tu z pewnoci nale.

Dokadny opis wewntrznej budowy zosta wreszcie podany przez de Barego w roku 1859.

Opis. — Nastpujce formy daj si z atwoci odrónia :

y. D. f. genuinum. Trzoneczck czarny, lnicy, dugoci zarodni wyrównywajcy lub pó raza od niej

duszy.

2. Rufipes. Trznoncczek rdzawo-brunatny.

S. D. f. elongatum. Trzoneczek trzy razy od zarodni duszy.

y. D. f. subsessile. Trzoneczek znikajce- krótki, w ppku zarodni ukryty.

2. Gonfluens. Zarodnie zlewajce si, biszkoptowate szeregi tworzce.

3. D. f. nigrum. Forma zupenie bezwapienna ztd o powierzchni garbatej, czarno-lniej, trzone-

czek w ppku ukryty. W komorach podsady take nie ma wapna.

Trzoneczek jest rurk o bonie tgiej, ciemno-brunatnej, mocno podunie pofadowanej, w fadach
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zgrabionej ; z jednej strony rozszerza si ona na podou w niewyrana lenie, z drugiej zrasta si ze

cianka zarodni od której oddziela go dolna cianka podsady. Rurka ta wypeniona jest grubo-ziarni-

st, eiemno-zabarwion istot ustrojow. Niekiedy jednak bywa ona pusta o ciance delikatniejszej,

cieszej i óto-brunatno zabarwionej, takie okazy maj pokrój bardzo odmienny, trzoneczek ich wy-

daje si by rdzawo-pomaraczowym, a fady jego s ju widzialne goem okiem. Podsada jest p-
cherzykiem pókulistym, spaszczonym, lekko garbatym, ciemno-kasztanowatym lub prawie czarnym,

mym. ^cianka jego jest bon tg, grub, ciemno-brunatn. We wntrzu pcherzyk ten podzielony

jest fadami bony do wntrza wchodzcemi a nie wszdzie zrastajeemi si z sob na liczne faszywe

to jest niezupene komory. Komory te s wypenione juto pojedynczemi ziarnkami wapna ju te
najczciej gruzekami nieforemnymi rónej wielkoci, zbitymi z pojedynczych ziarn wapna. cianka

zarodni jest na zewntrz pokryta licznemi gwiazdkowatemi grupami krysztaków o grubym rodku,

i krótkich krpych promieniach. cianka ta jest bon tg, tygrysowato plamist. Liczne biae a ra-

czej bezbarwnie przebiegajce yy dziel j na fioletowo zabarwione plamy o nieregularnych zary-

sach i zmiennej wielkoci. rodek kadej takiej plamy jest najsilniej zabarwiony, ku brzegom nat-

enie barwy si zmniejsza i wreszcie gubi w bezbarwnych przedziaach. Plamy te s bardzo paskiemi

ale bardzo wyranemi, mimo to soczewkowatemi zgrubieniami zwróconemi wypuklink na zewntrz

zarodni. rodek plamy najsilniej zabarwiony jest zarazem najgrubszy, i proporcyonalnie do ciericze-

nia ginie, te powoli i barwa ku brzegom gubicym si w bezbarwnych yach. Z wierzchoka

podsady ku górnej ciance zarodni przebiega woni. Woni ta skada si pozornie z wókien, przy

silnem jednak powikszeniu dostrzedz mona wyran, podun lini przebiegajc rodkiem

wzdu tego wókna, waciwie wic s to rurki o nader grubych cianach a zanikowym rodku.

Rurki te s zazwyczaj pojedyncze, wyjtkowo tylko rozwidlaj si, lub cz si z sob poprzecznemi

odnogami. Nie s one wyprostowane, ale s mocno wykowate, jasno-brunatne w rodku, w obu

kocach bezbarwne, 1,6 do 2,5 m. m. szerokie, tu i ówdzie opatrzone wrzecionkowatemi, do 4,15

grubemi, ciemniej zabarwionemi zgrubieniami. W wodzie umieszczone wykowate wókna woni
prostuj si, wyduaj lecz zawsze zarysy ich pozostaj nieco falowate.

Zdarzaj si niekiedy w niektórych zarodniach potwornie rozwinite rurki woni. S one zna-

cznie szersze w niektórych miejscach, w rodku rozdte lub szerok lejkowat nasad do cianki

zarodni przyrose i bezbarwne. W rozdciach lub lejkowatych rozszerzeniach znajdujemy liczne, prze-

strze rozszerzon zupenie wypeniajce, drobniutekie, gwiazdkowate grupy krysztaków, zreszt

tak samo zbudowane jak te pokrywajce powierzchni zarodni.

Wracajc si teraz do pokroju, wypada wspomnie, e ksztat zarodni jest nieco zmienny, zdarzaj

si ju mocno wypuke, ju te mocno spaszczone, zawsze i podsada jest odpowiednio uksztato.

wana. Najzmienniejszy jest trzonek. Jakemy wspomnieli, bywa on zazwyczaj czarniawy, lnicy,

zdarza si jednak, e cianka jego jest ciesza, a rurka wewntrz pusta, wówczas wydaje si by
rdzawo-pomaraczowym. Dugo jego ulega najwikszym wahaniom, niekiedy bywa trzy razy od

zarodni duszym, w innych razach znikajco krótkim, w jej ppku najzupeniej ukrytym. Zdarza si

i w formach o trzoneczkoch wyduonych, e dwie lub trzy zarodnie zlewaj si z sob, jeeli jednak

s one pozornie siedzce, stoj gsto obok siebie, to mog si zlewa caymi szeregami, wówczas bi-

szkoptowato przewizistych. W takich zlewajcych si zarodniach i podsady ich zlewaj si z sob.

Wreszcie do najciekawszych form nale bezwtpienia opisane przez Friesa pod Strongylium minus, a

potem jako Physarum nigrum. Miaem okazy zbierane przez Fuckla, zgadzajce si najdokadniej

z opisem Friesa. Powierzchnia ich zarodni pozbawiona krysztaów, wydaje si by naturalnie czarn

lnic. W pcherzu podsadowym komory s tylko zanikowo wyksztacone i naturalnie take ladów

wapna pozbawione. Pomimo tak wielkiej rónoksztatnoci w budowie podsady, gatunek ten
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z wszelk atwoci pozna mona. Przeciwszy zarodnic podunie przez rodek trzonka wida zaraz

goem okiem wród ciemnej zawartoci zarodni od zwapnie nieno-biaa podsad.

Znajdowanie sir. — Gatunek ten w Europie do najpospolitszych naley, zreszt spostrzegany :

Philiperille, La Calle w Algeryi (Montagne) ; w niszej Karolinie (Sweinitz) ; Chili poudniowe (Gay).

61. D. micro carpon (Fr.). M. makówka. — Zarodnic dokadnie kuliste, od licznych kry-

sztaków pokrywajcych ciank nieno-biae i jakby oszronione, pod spodem w nasadzie tizoneczka

nader delikatnie ppkowate ; trzoneczkowate. Trzoneczek zazwyczaj dwa razy od zarodni duszy,

delikatny, porysowany, wyprostowany, juto czarny lnicy, ju rdzawo-pomaraczowy. Podsada

wyrana, kulista, bdca osobnym pcherzem wielokomorowym, o komorach faszywych, wypenio-

nych krysztakami wapna. Woni o wóknach jasno-lioletowych, zrzadka rozwidlajcych si, lun
sie tworzcych. Zarodnikijasno-fioletowc, od 5,8 do 6,5 m.m. wielkie, prawie gadkie.

1769. Lycoperdon stipitatum. Retz. Vet. Ac, Hand.,p. 254.

1797. Tricbia hemisplncrica. Trent., 1. c, p. 228.

1809. Physarumnigripes. Lk.,Diss.I, p. 27. Dit., 1. c, t. 42.

1817. Trichia alba. Purt., Bris. pi., 111, n° 1113.

1817. Cioninm xanthopus. Dit., 1. c, t. 43.

1817. Cionium Iridis. Dit., 1. c, t, 7. Nees., Sys. Fg., f., 106.

1818. Phisarum microcarpon. Fr., cfr. Sym. Gast., p. 23.

1825. Didymium lobatum, |i stipitatum. Somrf., FI., Lap., p. 210.

1829. Didymium nigripes. Fr., 1. c.,III, p. 119.

1829. Dydymium xanthopus. Fr., 1. c, III, p. 120.

1829. Didymium Iridis. Fr., 1. c, III, p. 120.

1837. Didymium microcephalum. Ghev., Fg. eByss. ill., f. II.

1833. Didymium melanopus. Wallr., FI. er. ger., n° 2184, non n° 2193.

1844. Didymium Waltrothii. Rabenh. FI. er. ger., n° 2289.

1846. Didymium porphyropus. D. R. et M., FI. Alg., p. 409.

Wzmianka historyczna.— Z pomidzy caego szeregu nazwisk wybraem synonim przez Friesa nie-

gdy uyty, poniewa najlepiej ze wszystkich maluje pokrój. Dotd uywane nazwisko D. nigripes

z dwóch powodów musuo by zarzucone, raz jest kilka makulców posiadajcych czarny trzonek a

z drugiej strony ten sam gatunek posiada niekiedy trzoneczek rdzawo-pomaraczowy, zreszt niczem

innem nie rónic si, to jest wanie D. xanthopus Ditm.; zreszt D. Iridis tego autora jest tyme
samym luzoweem ale zupenie jeszcze niedojrzaym. Wallroth w swojej florze skrytopciowej Nie-

miec pod dwoma numerami podaje D. melanopus. Pod n° 2193 z autorem « Fries », którego okazy

nale do Physarum cinereum, a jego cytowana odmiana 6 jest Physarum leucocephalum. Drugi za
pod n°2184 jako nowy, przez siebie utworzony gatunek, tutaj naley. Didymium porphyropus jest

odmian jednoznaczn z D. xanthopus.
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Opis.— Od poprzedniego odrónia si na pierwszy rzut oka dokadnie kulistym ksztatem zarodni

i gstym nalotem ksztatów nadajcych jej pozór oszronienia. Grupy krysztaów skadaj si z licznych

bardzo cienkich a dugich promieni, to jest pojedynczych krysztaów. Trzoneczek jest rurka najzupe-

niej tak samo zbudowan jak w poprzednim gatunku, i to niekiedy bywa on pusty o ciance bardzo

cienkiej, i wówczas wydaje si by nie czarnym ale rdzawo-pomaraczowym. Niekiedy tylko w pod-

stawie jest czarnym a ku wierzchokowi brunatnym. Rurka trzonka rozszerza si z jednej strony na

podou w malek, kolist, bardzo wyran leni, z drugiej za strony wdraa do zarodni przez jej

ppek, przebiega tam czas jaki, wreszcie zostaje zamknit przez bon podsady i zrasta si tu

ze ciank zarodni. Podsada maleka, oba, czarna, lnica, jest tak samo zbudowanajak w makulcu

pospolitym, jestto pcherz podzielony wyrostkami bony tworzcej jego ciank, na liczne faszywe,

to jest niezupene komory. Komory te s wypenione malekiemi grupami krysztaków wapna. cianka

zarodni podobnie tygrysowato plamista jak w poprzednim ; w jednym razie widziaem, e cianka za-

rodni po dojrzeniu rozpada si w granicach bezbarwnych tych plam na liczne pojedyncze uski.

Woni tworzy lun sie o wóknach tgich, cienkich, fioletowo-brunatnych.

Trzoneczek bywa zazwyczaj jeden i pó raza od zarodni duszy, niekiedy do dwóch razy; zdarzaj

si jednak okazy o trzoneczku bardzo krótkim, lecz zawsze jeszcze wyranym, nie ukrytym w ppku
zarodni jak to bywa w poprzednim gatunku.

Znajdowanie si. — W Europie czsty, cho znacznie rzadszy od poprzedniego. La Galie w Algc-

ryi (Durieu); Chili poudniowe (Gay); Karolina nisza i wysza (Ravenel).

62. D. P h
i)
sar o id es (Pers.). M. garbaty. — Nieliczne, walcowate, paskie zarodnie stoj

skupione obok siebie, na wspólnej silnie rozwinitej podsadzie, tworzc razem niby jedne zarodnie,

nieregularnie pókulist, garbat, juto beztrzoncczkow, ju te na króciutkim trzoneczku do podoa
przymocowan. Podsada wielka, dla wszystkich zarodni wspólna, jest pcherzem podzielonym na

liczne faszywe komory, wypenione nieregularnymi gruczokami, zbitymi z drobnych ziarn wapna.

Woni o wóknach tgich, zazwyczaj pojedynczych, zrzadka tylko rozwidlajcych si, opatrzona li-

cznemi, wrzecionowatemi, ciemno-fioletowemi zgrubieniami. Zarodniki ciemno-fioletowe, o bonie

tgiej, mocno kolczastej, od 22,8 do 14,2 m. m. wielkie.

1801). Spumaria Physaroides. Pers., Syn. Fg., p. 163. Sehwartz, V. et Ac.Handl., 1815, p. 107.

18H. Didymium Physaroides. Fr., Sym. Gast., p. 21.

Opis. — Makulec ten z budowy podsady najzupeniej do makulca pospolitego podobny. Pod-

sada jest tutaj take pcherzem zamknitym ze wszech stron waciw bon, która tworzy w jego

wntrzu liczne niezupenie zamknite, komory. Komory te wypenione s nieforemnymi sporymi gru-

czokami wapna, zbitymi z drobnych pojedynczych ziarnek. Podsada ta juto bezporednio przyrasta

do podoa, ju te wzniesiona jest na czarnym krótkim trzoneczku. Pudowa trzoneczka tak jak

w makulcu pospolitym. Na tej silnie rozwinitej podsadzie siedz ze wszech stron nieliczne, walco-

wate, paskie zarodnie, stykajce si cile bokami a doln cian do cianki podsady przyrose. Wszy-

stkie razem uwaane tworz jedne nieregularnie pókulist gówk, o powierzchni garbatej, pokrytej

drobnymi krysztakami wapna. Na pierwszy rzut oka, monaby ca tak gówk uwaa za je-

dne zarodnie i atwo wzi j za makulec pospolity. Podune jednak przecicia z atwoci
przekonywaj o istotnej budowie, jedynej w swoim rodzaju pomidzy wszystkimi luzowcami. Wo-
ni skada si z wókien pojedynczych, lub zrzadka rozwidlajcych si, wykowatych, opatrzo-

nych licznemi, tgiemi, ciemniej brunatno-fioletowo zabarwionemi, wrzecionowatemi zgrubieniami.
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I tutaj zdarza si niekiedy, e wókno woni zamienia si w cienkocienna, (bezbarwn rurk, w pe-

wnych miejscach mocno rozdt, lub w nasadzie silnie lejkowato rozszerzona. Wydcia te s wype-

nione albo licznymi, drobnymi krysztakami, albo te jednym, wielkim, gwiazdowatym gruzem kry-

sztaów.

POD ROD AJ III. — BIELIK. A CIO NI SC I UM.

cianka zarodni pojedyncza lub podwójna, podsada nieno-biaa lub brunatno-biaa, podobnie i

trzoneczek jeli istnieje. *

63. D. sq uamulo sum (A. et S z.). M. luskotcaty. — Zarodnie juto pókuliste spaszczone,

ju dokadnie kuliste, zawsze w nasadzie trzonka lekko ppkowate. Trzoneczek nieno-biay, wdra-

ajcy si do wntrza zarodni i rozszerzajcy si tam w kulist, nieno-bia podsad. Dolna cianka

zarodni do podsady gadziuteko przyrosa, górna po dojrzeniu czsto rozpadajca si na pojedyncze

owalne uski. Wókna woni cieniutekie, berbarwne, z podsady wizkowato ku górze wybiegajce, i

licznie rozwidlajce si pod bardzo ostrym ktem. Zarodniki jasno-fioletowe, prawie gadkie, od 8,3

do 10 m. m. wielkie.

1791. Reticularia hemispha^rica. Buli., Champ., p. 93, p. p.

1805. Diderma squamulosum. A. et Sz., I. c, n° 246, t.4, f. 5.

1815. Didymium globosum v. stipitatum. Schwarz., Ac. Holm., p. 114.

1815. Licea stipitata. D. C, FI. Fr., n° 670<".

— Tubulina pedicellata. Poir., Enc. Sup., V, p. 373.

1816. Cionium farinaceum. Nees., Syn. ¥g., f. 106, b.

1827. Cionium suamulosum. Spr., Sys., IV, 528.

1729. Didymium herbarum. Fr., 1. c, III, p. 120.

1829. Didymium leucopus. Fr., 1. c, III, p. 121, non Lk.! sed dBy, 1. c, p. 9. /
1829. Didymium costatum. Fr., 1. c, III, p. 118.

1830. Physarum liceoides. Duby., Bot. gali.. 2, p.861.

1833. Didymium filamentosum. Wallr., 1. c, n°2187, p. p.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy doskonale opisany i odróniony przez

Albertiniego i Schweinitza. Wprawdzie ju przedtem wspomina go Bulliard pod swoj Reticularia,

ale jakemy ju powyej dowiedli, rozumia on i inne jeszcze makulce pod tm nazwiskiem. W póniej-
szym czasie poszukiwa go De Candolle, zapewne bez pomocy drobnowidza i nie mogc znale wo-
ni, pomieci go w rodzaju Licea. Fries w swoim Systema opisuje gatunek ten a cztery razy, naj-
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przód podaje skrócony opis Albertiniego i Schweinitza dla D. Squamulosum, nastpnie przenosi Li-

cea stipitata de Candolla do Didymium, nazywajc j Didymium herbarum, wreszcie odrónia dwie

formy pokroju, z których jedne nazywa D. eostatum, a drug D. leucopus, odnoszc tu jako synonim

Physarum leucopus Lk., który, jak wiemy, jest prawdziwym maworkiem. Oryginalne okazy tych au-

torów jakie miaem przed sob pozwoliy mi sprawdzi i zespoli wszystkie te synonimy. Wreszcie o

D. filamentosum Wall. wspominalimyju powyej.

Opis. — Nastpujce formy pokroju daj si odrónia.

cc. genuinum. Zarodnic do 1 M. rednicy dochodzce, pókulistc, spaszczone pod spodem, ppkowate,

o trzoneczku dugoci zarodni wyrównywajcym, lekko podónic brózdowatym. Podsada wyrana,

kulista, nieno-biaa. Górna bona zarodni, po dojrzeniu rozpadajca si na liczne owalne uski.

Wókna woni bezbarwne.

fi. leucopus Fr. Zarodnie od 1/3 do 1/2 M. rednicy dochodzce, dokadnie kuliste, pod spodem sabo

ppkowate, lub le bez ppka. Trzoneczek krótki, krpy, mocno podunie .brózdowaty. Bona zaro-

dni po dojrzeniu nierozpadajca si na pojedyncze uski. Wókna woni bezbarwne.

y. eostatum Fr. Zarodnie nieregularnie pókuliste lub soczewkowato spaszczone, pozornie siedzce,

o trzoneczku znikajco-krótkim, bardzo mocno podunie pofadowanym, szerok podstaw do po-

doa przyrosym. Bona zarodni po dojrzeniu nie rozpadajca si na pojedyncze uski. Wókna woni
bezbarwne.

o. Pierwoszczowocnie, spaszczone plackowate lub yowate, bezpodsadowei beztrzoneczkowe.

Zarodnie tego makulca stoj zazwyczaj gromadnie obok siebie, wielko ich wynosi w rednicy od

1/3 do 1 M., trzoneczek odpowiednio wysoki i tgi. Caa ich powierzchnia okryta jest bardzo licznymi

i drobnymi krysztakami, a raczej gwiazdowatemi skupieniami tyche, o krótkich promieniach inie-

zgrubiaym rodku. Zazwyczaj tylko typowe formy po dojrzeniu rozpadaj si na pojedyncze uski,

nieodpadajce, lecz trzymajce si w pierwotnej postaci za pomoc przyronitych do nich od trzech

do siedmiu wókien woni. Niekiedy jednak zdarza si to, cho wyjtkowo, i w innych formach.

Po wypadniciu zarodników daje si widzie ju goem okiem nieno-biaa, rodkowa, kulista pod-

sada. W formie eostatum Fr. trzoneczek jest tak krótki, e zarodnie pozornie wydaj si by siedz-

cemi, po odjciu ich jednak ostronem z podoa, ukazuje si trzonek 1 prawie w zupenoci

w ppku zarodni ukryty i dalej rozdty w podsad. cianka zarodni jest bon zupenie bezbarwn;

podobnie i rurka trzonka, która jednak diekiedy miewa somiasto-óty odcie. Burka trzonka i pod-

sady wypeniona jest ustrojow istot, bardzo mocno zwapnion i dlatego po odwapnieniu przedsta-

wia gbczast mas. Burki woni przebiegaj lekko falowato, s bezbarwne, tu i owdzie opatrzone

wrzecionowatemi zgrubieniami, w rzadkich tylko, wyjtkach przybieraj odcie fioletowy. Zreszt

zdarza si niekiedy, mianowicie w razach, gdy powierzchnia zarodni pokryta jest nielicznymi tylko

krysztakami, e wókna woni s mocno rozcite, juto w rodku, juto wr górnej nasadzie i rozdcia

te wypenione bardzo licznymi ale drobniutekimi krysztakami wapna.

Zreszt wypada wspomnie, e makulec ten wystpuje take w lormie pierwoszczowocni. S one

plackowate lub yowate, mocno spaszczone, pezajce, beztrzoneczkowe i bezpodsadowe. Tylko ty-

powo rozwinita woni, ksztat, wielko krysztaków wapna i zarodników nie pozostawia adnej

wtpliwoci o tosamoci gatunku.

Znajdowanie si. — Gatunek ten w pierwszych dwóch formach naley do bardzo czstych w Eu-

ropie, trzecia jest rzadsza. Pierwoszczowocnie widziaem tylko z okolic OEstrichu nad Benem,

zbierane przez Fuckla.
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64. D. Fuckelianum. Rfski. M. Fuckla. — Zarodnie pókuliste, pod spodem ppkowate,
trzoneczkowate, o trzoneczku biaawym z odcieniem ótawym lub brunatnawym, mocno podunie
pofadowanym. cianka zarodni po odwapnieniu drobnych gwiazdkowatych krysztaków, brunatnawo

lub fioletowo plamista, o plamach bezbarwnemi yami poprzedzielanych na nieregularne czci.

Trzoneczki wewntrz zarodni tworz wyrana, maczugowat i spaszczon brunatnaw podsad, do

której dolna strona zarodni nie przystaje pasko lecz tworzy liczne wydatne nierównoci, z których

bior pocztek wizki woni. Woni fioletowa opatrzona licznemi nieforemnemi zgrubieniami. Za-

rodniki jasno-fioletowe, delikatnie brodaweczkowate, od 9,6 do 11,6 m.m. wielkie.

1869. Didymium suamulosum. Fuck., Sym. Myc, p. 341, non A. et Sz.

1873. Didymium Fuckelianum. Rfski, Fuck, S. M. 2, Nach., p. 73.

Opis. — Gatunek ten od poprzedniego na pierwszy rzut oka odrónia si ubarwieniem trzonka i

podsady. Po odwapnieniu jednak zarodni daj si widzie waniejsze i bardzo charakterystyczne ró-

nice. Górna cianka zarodni w poprzednim gatunku jest zupenie bezbarwna, tutaj za juto rzadziej

jednostajnie brunatno zabarwiona, juto czciej spotykamy fioletowe lub brunatne plamy bezbar-

wnemi yami pooddzielane. Rozpadanie si bony po dojrzeniu na pojedyncze uski naley tu jednak

do wyjtków. Dolna cianka zarodni w poprzednim gatunku przystaje najzupeniej gadko do podsady,

z której bior pocztek pojedyncze wókna woni. Tutaj przeciwnie dolna cianka zarodni, w niektó-

rych miejscach jest zronita z podsad, w innych za odstaje tworzc liczne malekie, stokowate

wyniesienia, z których bior pocztek cae wizki woni rozdzielajce si dopiero w dalszym prze-

biegu przez liczne rozwidlenia na pojedyncze wókna. Woni jest zabarwiona fioletowo i opatrzona

bardzo licznemi, cho nieregularnemi zgrubieniami. Podstawa jest mniej wicej maczugowat, lecz

bardzo mocno z góry spaszczona. Zarodniki jasno-fioletowe, delikatnie brodaweczkowate, od 9,6 do

11,6 m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do rzadkich. Otrzymaem go po raz pierwszy od Fuckla, zna-

lazem póniej w zielniku Kurcyusza Sprengla pod nazw Physarum cinereum bez daty i miejsca zbie-

rania, zreszt widziaem okazy zbierane przez Monnarda w Algeryi z zielnika Bory'ego.

65. D. macrospermum. Rfski. M. zmienny. — Zarodnie kuliste lub pókuliste, mocno

spaszczone, pod spodem ppkowate, szarawo-biae, trzoneczkowate. Trzoneczek od zarodni zazwyczaj

duszy, rozszerzajcy si na podou w wyran kolist leni, ku górze zwajcy si, w caej dugoci
bardzo mocno pofadowany, nieno-biay lub somiasto-biay. Podsada bdca przedueniem trzonka

bardzo zmiennych ksztatów, juto krkowata, ju moteczkowaa, ju wreszcie o brzegach kowato
na dó podwinitych. Bona zarodni bezbarwna, ub lekkim odcieniem brunatnawym zabarwiona.

Woni o wóknach pojedynczych, zrzadka tylko rozwidlajcych si pod ostrym ktem, bezbarwna

lub lekko brunatnaw. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 12,5 do 13,5 m. m.

wielkie.

? 1797. Trichia alata. Trent., 1. c, p. 228.

? 1829. Physarum alatum. Fr., 1. c, III, p. 132.

1871. Didymium costatum. Fuck., Sym. Myc. I. Nach., p. 339.

Wzmiank historyczna. — Z pomidzy wielu gatunków luzowców opisanych przez Trentepohla pod
Trichi, a niedajcych si z pewnoci odnie do jednego ze znanych, znajduje si take owa «Tri«

chia alata», któr Fries nie widzc oryginalnych okazów, z opisu tylko sdzc, odniós do Physarum
jako odrbny tego gatunek. Poniewa w opisie tym widocznie czyniony jest nacisk na skrzydlaty

ART. IV. 2J
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trzonek a charakter ten w tym gatunku bardzo silnie czsto wystpuje, przeto przypuszczam, e
Trentepohl o nim chcia mówi. Wobec jednak wtpliwoci, nie majc oryginalnych okazów Tren le-

polha, uznaem za waciwe, inaczej go nazwa.

Opis, — Gatunek ten odrónia si przedewszystkiem wielkimi i mocno kolczastymi zarodnikami.

Ksztat za zarodni i podsady naley do najzmienniejszych charakterów. W ogóle spotyka si
daj trzy róne formy, pomidzy któremi znajduje si cay szereg form porednich, i to nieraz w oka-

zach znajdujcych si na tern samem podou, z tego wic powodu nie odróniam ich jako odmiany.

Jeeli zarodnie s pókuliste i z góry mocno spaszczone, wówczas ppek jest wielki, a trzoneczek we-

wntrz zarodni rozszerza si tylko bardzo nieznacznie, tworzc krkowat podsad. W innych razach

zarodnie s mniej spaszczone, wówczas ppek jest mniejszy a brzegi krkowatej podsady nieco wy-

duone, skrzywiaj si kowato, dajc tym sposobem w przeciciu podunem obraz moteczka. Pod-

sada w tym razie ma wic najzupeniej ksztaty zarodni makulca moteczka. Wreszcie w ostatniej skraj-

nej formie zarodnie s prawie dokadnie kuliste, ppek bardzo nieznaczny, a kowate brzegi podsad
zaginaj si bardzo mocno ku doowi, tak e pozornie podsada wydaje si by kulist, a o prawdzi-

wym jej ksztacie mona si przekona tylko na przeciciach podunych. cianka zarodni pokryta

jest tylko nielicznymi krysztakami, za to zwapnienie podsady i trzonka jest nader silne. Najprzód

rurka ta wypeniona jest ustrojow istot bardzo zwapnion, po odwapnieniu gbczastej natury. Dalej,

sama cianka tej rurki pokryta jest nie tylko na zewntrz drobnymi krysztakami, ale wiele z nich

znajduje si w jej miszoci, take po odwapnieniu nader gruba ta bona przedstawia sieciowany

rysunek. Oczka tej sieci s wanie miejscami, w których znajdoway si krysztaki. Niekiedy w sa-

.mej podstawie trzonka spotykamy maleki stokowaty wzgórek, kredowo -biay, o powierzchni gad-

kiej i lnicej, jest on prawie wycznie zoony z drobnych ziarn wapna, spojonych zaledwie ladami

materyi ustrojowej. Rurka trzonka jest nader silnie pofadowana, fady te wystpuj nieraz w znacz-

nej iloci, s nader spiczaste i wówczas zasuguj prawie na nazw skrzyde.

Wreszcie wspomnie mi wypada, e wszystkie makulce trzoneczkowate, nalece do r
podrodzaju

bielika, wystpuj bardzo czsto w szczególnej formie, która jednak w tym gatunku najczciej si

przytrafia. Nieco skrzywiony, mocno pofadowany, rónie tgi trzoneczek, uwieczony bardzo niere-

gularn zarodni, przypomina wówczas najzupeniej pokrój owocowania porostu zwanego Sphiridium

fungiforme.

cianka zarodni jest bon albo bezberwn, albo zabarwion lekkim odcieniem brunatnawym,

podobnie zachowuje si woni o wóknach pojedynczych z rzadka tylko rozwidlajcych si. cianka

pka nieregularnie, dotd przynajmniej nie zdarzyo mi si spotka zarodni otwierajcych si u-

skowato.

Znajdowanie sir. — Gatunek ten zdarza si równie czsto w Europie, jak makulec uskowaty, za

który bardzo czsto bywa dotd brany.

66. D. diseoideum. Rfski. E. kra ko w a ty. — Zarodnie krkowate, prawie siedzce, pp-
kowate, o trzoneczku znikajco krótkim, w ppku zarodni ukrytym, rozszerzajcym si na podou
w kolist leni; Podsada bdca przedueniem rurki trzonka juto krkowat, ju prawie póku-

lista, równie jak trzonek somiasto-óta. Dolna bonka cianki zarodni do podsady gadko przyrosa,

fioletowa, górna fioletowo plamista, bezbarwnemi yami upstrzona, po dojrzeniu rozpadajca si

na pojedyncze, uski. Woni o wóknach wykowatych, zrzadka rozwidlajcych si, jasno-bru-

natnych, w obu kocach bezbarwnych. Zarodniki mocno kolczaste, ciemno-fioletowe, od 11,6 do

13 m. m. wielkie.
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Wzmianka historyczna.— Gatunek ten zgadza si z opisem D. coslatum Friesa, otrzymaem go le
pod tem nazwiskiem od Fuckla. Oryginalne jednak okazy tego ostatniego gatunku, jakie miaem przed

sob, przekonay mnie, e Fries, pod nazwiskiem D. costatum rozumia tylko pewn form z D. squa-

mulosum, do której zreszt gatunek ten z pokroju nader jest podobny.

Opis. — Gatunek ten budow cianki zarodni i sposobem pkania zblia si do makulea uskowa-

tego, róni si za od niego zarodnikami podobnymi co do wielkoci i uzbrojenia do zarodników ma-

kulea zmiennego. Ksztat podsady bardzo zmienny, nieraz zdarzaj si okazy zlewajce si.

Znajdowanie si. — Dotychczas widziaem tylko okazy zbierane przez Fuckla pod Eberbach nad

Renem.

67. D. prcecox. D. By. M. wczesny. — Zarodnie nieregularnie pókuliste, o cianie podwójnej.

cianka zewntrzna biaa, nader silnie pomarszczona, rozpadajca si po dojrzeniu na pojedyncze

uski, bezbarwna, pokryta drobniutekimi gwiazdkowatymi krysztakami. cianka zewntrzna oo-

wiano-szarawa, tga, pokrya drobnemi nieregularnemi ziarnami wapna, po odwapnieniu somiasto-

óta, tga. Trzoneczek zazwyczaj krótki, somiasto-óty, delikatnie podunie porysowany, przedu-

ajcy si wewntrz zarodni w podsad nieregularnie kulist, czsto spaszczon, somiasto-ót.

Woni o wóknach nader cienkich, trwaych, bezbarwnych, niekiedy fioletowo barwnemi, licznemi

nieregularnemi, kulistemi zgrubieniami opatrzonych, rozwidlajcych si pod ostrym ktem i poprze-

cznemi wóknami poczonych w sie. Zarodniki ciemno-fioletowc, o bonie nader tgiej, zrzadka

krótkimi kolcami pokrytej, od 8,3 do 0,2 m. m. wielkie.

atwo zlewajcy si i czsto przechodzcy w pierwoszczowocnie plackowate, rzadziej yowate.

1861. D. pnecox. D. By. in Rabenh. Fun. eur., n° 367.

Opis. — Makulec ten jedyny z podrodzaju bielika posiadajcy podwójna ciank zarodni, atwo si

tem od innych odrónia. Zewntrzna bona nader mocno pomarszczona odstaje mocno od wewn-
trznej i odpada od niej po dojrzeniu nieregularnemi patami lub uskami. Skada si ona przewanie

z nader drobnych krysztaków, spojonych z sob bardzo ma iloci istoty ustrojowej. Wewntrzna
jest daleko tsza, barwna i pokryta drobnemi ziarnami wapna.

Zarodnie tego gatunku zlewaj si z sob nader atwo po dwa. Do czsto przez liczne zlewania

powstaj pierwoszczowocnie plackowate lub rzadziej yowate, od 5 do 8 M. rednicy dochodzce, o

powierzchni nieregularnie wzgórkowatej. W takich razach trzonki znajduj si w wntrzu pozlewa-

nych zarodni, rozszerzajc si zaraz w bardziej nieregularne i take czsto spojone z sob podsady

;

niekiedy za znikaj zupenie, redukujc si tylko do wzgórkowato zgrubiaej i zwapnionej w pe-

wnych miejscach leni. Pierwoszcznie tego gatunku s mleczno-biae.

Znajdowanie si. — Gatunek ten dotd zosta znaleziony tylko w ogrodzie botanicznym w Frei-

burgu w Bryzgowii przez de Barego.

68. D. effusum (Lk.). M. rozpierzchy. — Zarodnie siedzce, nieregularnie pókuliste,

spaszczone, o podsadzie nieforemnej, pókulistj, nieno-biaej lub niekiedy óto-biaej. Woni o

wóknach nader cienkich, rozwidleniami i poprzecznemi odnogami w gst sie poczonych, zupenie

bezbarwnych, licznemi, drobnemi zgrubieniami opatrzonych. Zarodniki ciemno-fioletowc, prawie

gadkie, od 10,3 do 11,2, wyjtkowo tylko do 8,3 m. m. wielkie.



\Qi PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM V.

atwo zlewajcy si, niekiedy tworzcy pierwoszczowocnie juto paskie i plackowate, ju yowate

i obe.

1809. Diderma effusum. Lk. Obs.,I, p. 42.

1829. Didymium effusum. Fr., 1. c, 111, p. 124.

1829. Physarum confluens. Pr., Excl.syn! 1. c, III, p. 146.

Wzmianka historyczna.— Chocia opisy podane przez autorów niebardzosi z sob zgadzaj, jednake

oryginalne okazy jakie miaem przed sob nie pozostawiaj mi adnej wtpliwoci co do tosamo-

ci tych wszystkich synonimów. Fries pod Physarum opisuje oczywicie formy bardziej pozlewane.

Opis.—Gatunek ten naley do bardzo zmiennych tak co do pokrojujak i budowy, wyjwszy zarodni-

ków prawie gadkich i niewielkich. Podsada najczciej bywa nieno-biaa, tylko wyjtkowo znajduj

si okazy o podsadzie ótawo lub miesno-czerwonawo zabarwionej. Niekiedy znika ona zupenie.

Woni bywa rzadko zmienna i nie ma wyranego charakteru, wyjwszy, e wókna jej zawsze s po-

czone w do gst sie. Zreszt zdarza si, juto bezbarwna, i wówczas wiotka i delikatna, ju te

saba lub nawet silnie fioletowo zabarwiona i wówczas sztywna i tsza. Zgrubienia liczne spotykaj

si zazwyczaj. Bona zarodnijest zupenie bezbarwna, po jej powierzchni s rozrzucone- nieliczne tylko

i drobne krysztaki, niekiedy i drobniejsze nieforemne ziarnka wapna.

Zarodnie tego gatunku okazuj wielk skonno do zlewania si; bardzo czsto wystpuj one take

w postaci pierwoszczowocni. Te bywaj dwojakiego pokroju. Rzadziej spotykaj si okazy pozlewane

w wzkie, obe, rónie poskrcane i po podou pezajce yy ; w takich podsada najczciej znika

zupenie. Czciej za wystpuj pierwoszczowocnie pod postaci najzupeniej paskich placków, nie-

kiedy do kilkunastu milimetrów rednicy dochodzce, w takich podsada julo znika zupenie, lub

te wystpuje tylko zanikowe Doda jeszcze wypada, e kiedy w okazach posiadajcych mocno roz-

winit podsad, cianka zarodni pokryta jest nielicznymi tylko krysztakami, to przeciwnie w ra-

zach gdy podsada znika, powierzchnia zarodni daleko mocniej zostaje zwapnion.

Znajdowanie si. — Gatunek len naley do rzadkich. Widziaem okazy: Petersburg (Bongard.)

;

hrabstwo Hauenstein w Czechach (Opiz); koo czeskiej Pragi (Rott) ; Rostock (Ditmar); Noolwyk koo
Amsterdamu (J. A. C. Oudcmans); Pary (A. Richard). Zreszt kilka innych okazów zbieranych przez

Linka, Wallrotha, Friesa i Rabenhorsta, bez miejsca i daty zbioru.

69. D. confluens (Pers.). M. z lewajacy. — Zarodnie siedzce, juto pojedynczo stojce, pó-

kuliste, spaszczone, ju te gromadnie skupione na silnie rozwinitej leni, wówczas wicej niefore-

mne, a w nasadach od wzajemnego nacisku nieraz wieloktne. Podsada zawsze wyrana, czsto nie-

ibremna, juto ótawa, ju ótawa z misnym odcieniem. Woni wizkowata, z podsady pocztek

biorca, o wizkach zoonych z nielicznych, pod bardzo ostrym ktem rozwidlajcych si wókien,

cienkich, trwaych, jasno-fioletowo-brunatnych. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od

12,5 do" 15,7, wyjtkowo tylko do 10,5 m. m. wielkie.

1797. Didymium complanatum. Schrad., Nov. pi. gen., p.24, t. 5, f. 5.

1801. Pbysarum confluens. Pers., Syn., p. 169 etv. a truncigenum.

1805. Physarum confluens, pmuscigenum. A. et Sz., 1. c, p. 9.

1829. Didymium crustaceum. F., 1. c, III, p. 124. Ex cl. syn.
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1833. Cionium complanatum. Lk.,ap. Wallr., 1. c, n° 2176.

Wzmianka historyczna.— Gatunek ten zosta po raz pierwszy dokadnie opisany i odrysowany przez

Schradera, w formie o zarodniach pojedynczo stojcych. W kilka lat potem opisa Persoon formy

na silnie rozwinitej leni stojce pod nazw Physarum confluens. To ostatnie nazwisko odniós Fries

do Didymium, opisujc jednak pod niem nie ten gatunek, a raczej Didymium confluens. luzowiec

za Persoona wspomina pod Didymium crustaceum, podcigajc tam niesusznie jako synonim Spu-

maria physaroides De Gandolla, która jest zupenie czem innem. Nazwy pierwotnej Schradera nie

mogem uy, jako pierwszy raz spotrzebowanej przez Batscha dla innego Didymium. Przyjam wic

nazwisko Persoona, zreszt dla wielu form dobrze pokrój malujce.

Opis. — Nastpujce dwa typy rónego pokroju daj si odrónia :

a. genuinum. Zarodnie pojedynczo stojce, foremne.

p. crustaceum Fr. Zarodnie gromadnie skupione na silnie rozwinitej leni, nieforemne.

cianka zarodni jest bon pojedyncz, w wierzchoku prawie bezbarwn, ku podstawie jasno-bru-

natno zabarwion, na zewntrz pokryta licznemi grupami krysztaków. Skadaj si one z bardzo

licznych igowato-cienkich krysztaów, zebranych równolegle w dwie wizki krzyujce si pod

ktem prostym. W formach pojedynczych zarodnie s pókuliste, lekko spaszczone, w skupionych

spotykamy silnie rozwinite lenie, o bonie juto bezbarwnej, ju brunatnawej, mocno zwapnionej.

Naleni tej stoj gromady zarodni. S one zazwyczaj z boku od wzajemnego nacisku prawie wielo-

ktne, od góry za mniej wicej spaszczone. Podsady prawie zawsze rozwinite, s barwne, wy-

jtkowo tylko biaawe. Woni z podstawy wizkowato rozchodzca si, skada si z nielicznych,

wykowatych wókien, tgich, rozwidlajcych si pod bardzo ostrym ktem, opatrzonych wieloma

pókulistemi i nielicznemi wrzecionowatemi zgrubieniami.

Znojdcicanie s?>. — Gatunek ten naley do równie rzadkich jak poprzedni, przytrafia si na mchach

liciach, zbutwiaem drewnie it. p. Odmiana a. : S. Domingo (Bertero); Montpellier (Delile); Kopen-

haga (OErsted) ; Berlin (Magnus). Odmiana fi : Warszawa (Alexandrowicz) ; Petersburg (Weinmann);

zreszt w zbiorach Sprenglai wiedeskiego muzeum bez daty i miejsca zbierania.

KLUCZ ANALITYCZNY.

do oznaczania gatunków makulca sucy.

A. cianka pojedyncza lub podwójna. — Podsady brak zupeny, pierwoszczowocnie.

Pierwoszczowocnie o ciance podwójnej, wonie bez pcherzyków
barwnych D. duoium. Bfski.

Pierwoszczowocnie o ciance pojedynczej, woni pozostaje w sto-

sunku z wielkimi pcherzykami barwnymi D. complanatum. Batsch.

B. cianka pojedyncza lub podwójna. — Podsada typowo rozwinita,

zwykle pojedyncze zarodnie, rzadziej pierwoszczowocnie.
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I. Zazwyczaj podsada, a w jej braku przynajmniej trzoneczek czarny

lub brunatno-czarny.

f Bez podsady D. Clavus. A. et Sz.

f f Z podsada.

* Jedna podsada wspólna dla kilku zarodni D. physaroides. Fr.

** Kada zarodnia opatrzona osobn podsada.

Podsada pókul ista, wielokornorowa, komory wypenione dro-

bnemi ziarnami lub brykami wapna D. farinaceum. Pers.

Podsada kulista, wielokornorowa, komory wypenione dro-

bnymi krysztakami wapna D. microcarpon. Fr.

II. Podsada zazwyczaj nieno-biaa, rzadzij somiasto lub misno
zabarwiona, tosamo i trzoneczek.

f cianka zarodni podwójna D. pra3COx. De Bary.

f f cianka zarodni pojedyncza.

* Zarodnie siedzce.

Zarodniki mocno kolczaste, wielkie, podsada zazwyczaj barwna,

woni wiazkowata D. confluens (Pers.).

Zarodniki prawie gadkie, mniejsze, podsada zazwyczaj nieno-

biaa, woni w sie poczona D. effusum (Lk). Fr.

** Zarodnie trzoneczkowate.

! Podsady kuliste.

Dolna cianka zarodni do podsady gadko przystajca, woni
o wóknach pojedynczych D. suamulosum. A. et Sz.

Dolna cianka zarodni na podsadzie tworzca stokowate wy-

puklinki, z których bior pocztek wizki woni D. Fuckelianum. Rfski.

3 ! Podsada krkowaa lub o brzegach kowato na dó zagi-

tych, woni bezbarwna D. macrospermum. Rfski.

Woni brunatno zabarwiona t D. discoideum. Rfski.

Nastpujce gatunki luzowców opisane pod makulcem nie s mi znane :

1873. D. chrysopeplum. B. et C, cfr. Grev., 1. c, n° 348; o ile z opisu sdzi mona naley do

maworka.

1850. D. Dcedaleum B. et Br. Ann. and. Mag., p. 366.
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1873. D. enjthrinum. B. cfr. Grev., 1. c, n° 344; o ile z opisu sdzi mona naley do maworka.

1873. D. laeritium. B. et Rav., cfr. Grev., 1. c., n° 352.

1873. D. megaosporum. B. et C, cfr. Grev., 1. c, n° 349.

1873. D. Nectriceform. B. et C, cfr. Grev., 1. c, n°353.

1868. D. obrusseum. B. et C. Berk. Cub., 1. c, n° 532; cfr. Grev., 1. c, n° 350.

D. pertusum. B.

1873. D. proximum. B. et G., cfr. Grev., 1. c , n° 345. O ile z krótkiego opisu sadzi mona, zdaje

si nalee do Didymium microcarpum. Fr.

1868. D. pruinosum. B. et C. cfr. Berk. Cub., 1. c , n° 530.

1873. D. pusillum. B. et C., cfr. Grev., 1. c, n° 347.

1868. D. radiatum. B. et C. cfr. Berk. Gub., 1. c, n° 529. O ile z krótkiego opisu sadzi mona,
moe by niedojrzaem D. macrospermum. Rfski.

1873. D. Ravenelii. B. et G. cfr. Grev., 1. c, n° 346. Zdaje si rzeczywicie nalee do rodzaju

maworka.

1868. D. tenerrimum B. et. C. cfr. Berk. Gub., n" 533.

1829. D. versipelle. Fr., Sys. myc, III., p. 117.

1854. D. zpylandicum. Berk. in Hook Jour., p. 230. Zdaje si by gatunkiem maworka.

Chondrioderma Rfski. Szaro.

Mucilago sp

Stemonitis sp

osp. Micb. ; Lycoperdon sp. L.; Sphferocarpus sp. Buli.; Reticularia sp. Buli., Poir.

;

iliS sp. Gmel. ; Trichia sp. Trent.; Didymium sp. Schrad., Liber.; Diderma sp. Pers. ; Physa-

rum sp. Lk; Leangium Lk ; Spumaria D. C.; Cionium sp. Nees, Spr. ; Licea sp. Nees ; Lycogala sp.

Grev.; Leocarpus sp. Wallr., Fr. ; Polyscbismium Corda. ; Carcerina sp. Fr.

Zarodnie siedzce lub trzoneczkowate, nieregularnie lub gwiazdowato pkajce. cianka zarodni

pojedyncza lub podwójna. Zewntrzna pokryta nieforemnemi ziarnami wapna albo rozwinita sko-

rupiasto przez znaczne ich skupienia; od wewntrznej ("jeeli ta istnieje) mocno odstajca i oddzie-

lona znaczna powietrzna przestrzenia. Wewntrzna delikatna, bezwapienna, czsto mienica si. Pod-

sada najczciej rozwinita.

Wzmianka historyczna. — Pojedyncze gatunki szaronia zostaj wspominane przez naszych ju naj-

dawniejszych autorów i pomieszczane w najrozmaitszych rodzajach. Dopiero w roku 1797 Schrader

w nowo utworzonym rodzaju Didymium pomieszcza wszystkie nasze makulcowate, a zatem i szaronie.

W tym samym roku ze swej strony Persoon okrela nowy rodzaj Diderma w ten sposób, e wcza
doniego wszystkie wapniaki opatrzone podwójn bon, bez wzgldu na budow woni. Fries w <i Sy-

stema mycologicum » nie przyjmujc rodzaju Leangium Linka, przyjmuje Diderm w tych samych

granicach co Persoon. Tym sposobem dwadziecia dziewi gatunków w tym rodzaju pomieszczo-

nych rozdzielaj si w nastpujcy sposób pomidzy przez nas przyjte rodzaje :
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Grzyby gatunków 1 z synonimami O razem 1

Wtpliwych » 2

Leocarpus » i

Cienkowskia i) 1

Chondrioderma . o jednej bonie » 7

» » dwóch bonach » 4

Physarum » » i) » 4

» » jednej bonie » 2

» 2

1 » 2

)) 1

13

10

Razem 29

Z czego przypada, liczc z synonimami, na pokrewiestwo maworkowatych 13 i tyle na pokre-

wiestwo makulcowatych; a bez synonimów gatunków o ciance pojedynczej 10 a 9 o ciance po-

dwójnej.

Zl,d najwidoczniejszym jest, o ile rodzaj Diderma w pojciu Friesa jest nienaturalnym. Juemy
powyej wspomnieli, e zmiany jakie ten autor zaprowadzi w rozgraniczeniu rodzajów w « Summa
vegetabilium Scandinavise» s jeszcze wicej sztuczne. W obec takich okolicznoci uznaem za najsto-

sowniejsze utworzenie nowego rodzaju, najzupeniej naturalnego, który bez wzgldu : na obecno
jednej lub dwóch cianek zarodni, obecno lub brak podsady, obejmuje wszystkie te makulcowate,

które w przeciwstawiestwie domakulca maj ciank zewntrzn zarodni pokryt nie krysztakami,

a drobnemi nieforemnemi ziarnami wapna. Do rodzaju tego Chondrioderma wczono take pierwej

przyjty rodzaj Leangium jako podrodzaj. Tym sposobem wszystkie gatunki szaronia rozpadaj si

naturalnie na trzy podrodzaje. Pierwszy z nich Monoderma, jednobon, obejmuje wszystkie gatunki

posiadajce jedne ciank zarodni, bez wzgldu czy zwapnienie jest bardzo sabe i ziarniste, czy te tak

mocne, e skorupiaste zwapnienia odpadaj od cianki pod postaci nieregularnych usek. Do pod-

rodzaju Diderma, dwubonek, nale gatunki o dwóch ciankach, wewntrzna jest bezwapienna, ze-

wntrzna w rónym stopniu zwapniona, obie odstajce mocno od siebie i oddzielone pust prze-

strzeni. Wreszcie trzeci podrodzaj Leangium, gwiazdosz, posiada jedne tylko ciank, zazwyczaj

skorupiasto rozwinit, ale mocno odstajc od wewntrznej masy zarodników i woni, i jak w po-

przednim oddzielon od niej pust przestrzeni. Gwiazdosz wic jest, mona powiedzie, dwubon-
kiem, w którym wewntrzna bona nie wyksztaca si ; nieraz zastpuje j najzewntrzniejsza war-

stwa zarodników zanikowych, pustych, spaszczonych i wieloktnie stykajcych si, pokrywajcych

ca mas innych zarodników i woni.

W ostatnim razie monaby te podrodzaje podnie nawet do godnoci rodzajów, rónice jednak

jakie w budowie ich zachodz, uwaam jeszcze za niedostateczne dla zaprowadzenia takij zmiany.

Rodzaj ten zawiera wiele bardzo nieraz pokrewnych sobie gatunków, których oznaczanie wcale nie

jest atwem. Woni i zarodniki daj najstalsze charaktery.
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PODRODZAJ I. — MONODERMA. JEDNOBON.

cianka zarodni pojedyncza, pokryta juto drobnemi pojedynczemi ziarnami wapna, ju masami

ich i wówczas skorupiasta.

70. Ch. Alexandrowiczii. Rfski. S. Alexandrowicza. — Zarodnie siedzce, nieforemne, bez-

trzoneczkowe, bezpodsadowe, czsto po kilka poskupiane w mae grudki, o powierzchni pomarszczo-

nej, zziarnionej. Woni o wóknach pojedynczych jasno-brunatnych, w obu kocach bezbarwnych,

tu mocno rozgaziajcych si i czcych si pomidzy sob. Zarodniki gadkie, jasno-brudno-fio-

letowe, 10,7 do 12,5 m. m. wielkie.

1872. Didymium chondrioderma. De Bary et Rfski in Alex. Strój., etc, p. 89.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta dawniej przez De Barego i mnie inaczej nazywanym,

w czasie kiedy uwaaem wszystkie makulcowate za jeden tylko rodzaj. Po rozdzieleniu ich musiaem

nazw gatunkow zmieni.

Opis. — Gatunek ten naley do najprostszych, zarodnie siedzce i bezpodsadowe, powierzchnia

ich zwykle pomarszczona, nieno-biaa. cianka zarodni pojedyncza jest bonk jasno-brunatn, tg,
ciemniejszemi plamami brunatno-fioletowemi upstrzon, pokryt niezbyt licznemi, pojedynczemi,

drobnemi ziarnami wapna. Woni bardzo charakterystyczna. Wókna jej pojedyncze, wykowate,
jasno-brunatne, posiadaj w rodku ciemniejsz lini, a tu i owdzie opatrzone s na powierzchni

nadzwyczaj drobnemi, kropkowatemi e si tak wyra, zgrubieniami. Szeroko wókien wynosi

mniej wicej 2,7 m. m. W obu kocach kade z wókien staje si bezbarwnem, rozgazia si bardzo

licznie i czy si z rozgazieniami ssiednich wókien tworzc w tych miejscach gste sieci o bardzo

drobnych oczkach.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek zosta znaleziony w okolicach Warszawy przez profesora

Alexandrowicza.

71. Ch. anomalum. Rfski. S. nieregularny. — Pierwoszczowocnie yowate, pezajce, mo-
cno wypuke, obe, rozmaicie poskrcane. Powierzchnia ich drobno zziarniona. Podsady bardzo sil-

nie rozwinite, szerok nasad na podou oparte, obe, ksztatom pierwoszczowocni odpowiadajce.

Woni o wóknach nader delikatnych, cienkich, wiotkich, bezbarwnych, gst sie tworzcych.

Zarodniki prawie gadkie, 11,6 do 13,8 m. m. wielkie.

Opis. — Pierwoszczowocnie te róni si od innych take yowatych tem, e s stosunkowo
mocno wypuke, to jest wysze jak szeroko podstawy. Podsady tak samo uksztatowane, s nader
silnie rozwinite, po odwapnieniu pozostaje z nich istota ustrojowa gbczastej natury jasno-brunatna.

cianka pierwoszczowocni w nasadzie brunatna, ku wierzchokowi coraz sabiej zabarwiona, wreszcie

bezbarwna, na zewntrz pokryta licznemi duemi ziarnkami wapna. Pierwoszczowocnie s rónie po-

skrcane, nieraz rozgaziaj si, lecz zazwyczaj nie cz si w sieci.

ART. IV. 22
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Znajdowanie si. — Rzadki Len gatunek zosta po raz pierwszy znaleziony w okolicach Kijowa przez

profesora Walza.

72. Cli. reticulatum. Rfski. S. siecioway. — Pierwoszczowocnie yowate, spaszczone

obe, czogajce si, w nieregularne sieci poczone, bezpodsadowe; siedzce na równie sieciowatych,

znacznie szerszych, delikatnych, biaawych leniach. Woni o wóknach bezbarwnych, nader cien-

kich, wiotkich, w gsta sie poczonych. Zarodniki gadkie, jasno-fioletowe, 7, o do 8,3 m. m. wielkie.

1873. Didymium reticulatum. Rfski. in, Fuck. Sym. Myc. 2. Nach., p. 73.

Opis. — Na podou rozpita jest delikatna, do szeroka, biaawa lenia tworzca sie nieregularna,

na niej znajduj si pierwoszczowocnie, znacznie wsze, lekko spaszczone, obe. cianka ich nader

delikatna zupenie bezbarwna, nielicznemi drobnemi ziarnami wapnapokryta. Woni o wókienkach

nadzwyczaj cienkich, bezbarwnych,wgst sie poczonych, do cianek pierwoszczowocni sabo przy-

rosych, tak e po dojrzeniu za pomoc delikatnych szczypczyków mona wyciga cae ich masy

jakby prujcej si frendzelki.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek widziaem raz tylko jeden w zbiorach Fuckla, zbierany

w okolicach Konstancyi przez Morthiera.

73. Ch. nioeum. Rfski. S. nieny. — Zarodnie dokadnie pókuliste, lub od wzajemnego

nacisku mniej regularne, od 2 do 3 M. wielkie, siedzce, nieno-biae, o ciance nader kruchej.

Podsada wielka, foremna, nieco spaszczona, rdzawo-brunatna. Woni silnie rozwinita o wóknach

tgich, sztywnych, pojedynczych, nielicznie tylko rozwidlajcych si ku górze, ciemno-fioletowych.

Zarodniki ciemno-fioletowe, brodaweczkowate, 10 do 11,6 m. m. wielkie.

Opis, — Gatunek ten do bardzo piknych naley. Zarodnie stosunkowo do rodzaju okazaych roz-

miarów,, jeeli stoj pojedynczo s dokadnie pókidiste, lekko od góry spaszczone. Przy gromadnym

skupieniu od wzajemnego nacisku przyjmuj mniej regularne formy. cianka ich nieno-biaa nader

krucha, za najlejszem dotkniciem pkajca. Zwapnienie jej bardzo silne, tak e nieraz drobne

ziarna skupione pomidzy sob odpadaj caemi patami, i wówczas cianka wydaje si by popielat.

cianka po odwapnieniu jest bonk w wierzchoku zarodni bezbarwn, ku podstawie lekkim bru-

natnym odcieniem zabarwion. Podsada tga, wpadajca w oko raz z powodu wielkoci, powtórc

z powodu jaskrawo od nienej cianki odbijajcej, brunatno-rdzawej barwy. Jest ona soczewkowata

pokryta waciw sobie, tg, ciemno-brunatn bon, wewntrz której znajduje si istota ustrojowa

gbczastej natury, mocno na wskro zwapniona.

Z podsady bior pocztek liczne wókna woni pojedynczo, w dalszym przebiegu ku górze rozwi-

dlaj si raz do trzech razy. S one tgie, w skutek licznych nieforemnych zgrubie o zarysach

chropowatych, ciemno-brunatne, od 1,7 do 2,5 m. m. szerokie.

Znajdowanie si. — Rzadki ten gatunek znaleziony zosta przez profesora De Barego w Wogezach

na górze Giromagny na granicy niegu.

74. C/t. physaroides {D. C). S. spaszczony. — Zarodnie siedzce, ksztatów nieregularnie

okrgawych,odldo3M. wielkie, wypuke lub lekko spaszczone, z boków za od wzajemnego nacisku

ktowate, kredowo-biae. cianka mocno skorupiasto-zwapniona. Podsada niewyksztacona lub

bardzo niepozorna, zupenie paska, brudno-ochrowa. Woni o wóknach bezbarwnych, nader cie-
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kich, delikatnych, w wiotka lecz' gsta siec poczonych. Zarodniki fioletowe, Iedwo-brodaweezko<-

wate, 12,5 m.m. wielkie.

1815. Spumaria physaroides. D. C, FI. fr., VI., p. 101, n° 701 A, non Pers.

1829. Diderma deplanatum. Fr., 1. c, III, p. 110. Exel. syn.

1849. Leocarpus deplanatus. Fr., Sra. Vg. Scan., II, p. 450.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy znaleziony przez De Gandolla, który

przypuszcza, e to moe by Spumaria Physaroides Persoona, i opisa go t pod tern nazwiskiem

ze znakiem zapytania. Fries nie majc przed sob oryginalnych okazów, z opisu uzna go za jedno-

znaczny z swoim Didymium crustaceum. W czóm jak wiemy zbdzi. Tymczasem w tym samym cza-

sie opisa Fries pewien luzowiec pod nazw Diderma deplanatum, którego okazów przed sob nie

miaem, ale który uwaam za luzowiec De Gandolla.

Opis. — Juto wprost na podou, ju te na leni tgiej, brudno oehrowej stoj zazwyczaj po kilka

skupione zarodnie. Szerok nasad przyrose do podoa lub leni, od wzajemnego nacisku w pod-

stawach ktowate, s zreszt zazwyczaj do wypuke lub z wierzchu nieco spaszczone. cianki ich

kruche, kredowo-biae, mocno zwapnione, tak, e skorupiasto zbite ziarna wapna odpadaj nieraz od

cianki nieregularnemi uskami; wówczas od przewiecajcych zarodników cianka wydaje si by
popielat. Otwór w zarodni powstaje zwykle w podstawie, tak e po wypadniciu zarodników pozo-

staje cianka zarodni, z której zwapnienia odpady, jako delikatna przewiecajca bonka, przez która

widzie si daje paskie dno zarodni lub spaszczona, zaledwie e rozwinita, podsada brudno-

ochrowa. Bona po odwapnieniu ku podstawie ciemniejsza, ku górze jasno-brunatna. Woni nie-

pozorna o wóknach delikatnych, cienkich, bezbarwnych, wiotk sie tworzcych.

Znajdoicanie sio. — Widziaem okazy z okolic Genewy zbierane przez Dc Gandollów ojca i syna.

75. Ch. fallax. Rfski. S. okazay. — Zarodnie na wspólnej wydatnej leni gromadnie siedzce

leci nie cienione, regularnie kuliste, kredowo-biae, o podsadzie juto niepozornej paskiej, ju wy-

datnej, jajowatej, rodkowej. Woni wizkowato pocztek biorca, ku górze licznie rozwidlajca si

ciemno-fioletowa. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, 12,5 do 14,5 m. m. wielkie.

Opis. — Zarodnie tego luzowca dochodz do 2 milimetrów w rednicy, cianka ich kredowo-

biaa od skorupiastego zwapnienia. Po odwapnieniu bona tworzca ciank jest jasno-brunatna

i zazwyczaj w kilku jej miejscach spostrzega si daj rozrzucone nieregularne plamy, przedsta-

wiajce jakby gbczast tkank, a dowodzce, e w tych miejscach bona bya i na wewntrz zwa-

pniona. Zreszt spotyka si daj i okazy najzupeniej niezwapnione, które wówczas, jak to sobie

mona wyobrazi, przyjmuj najzupeniej róny pokrój. S one wówczas piknie mienice si, od

przewiecajcych zarodników7 wydaj si by fioletowemi, a powierzchnia ich jest wydta lecz

leciuteko pomarszczona. Ksztat podsady jest bardzo zmienny. Zazwyczaj zajmuje ona cae dno

zarodni, jest bardzo paska i niepozorna; w innych jednak razach ma ksztat jajowaty, dotykajc dna

zarodni wazk tylko nasad.

Charakterystyczn dla gatunku jest woni o wóknach bardzo ciemno-iioletowych, wizkowato
z podsady pocztek biorcych, nastpnie rozwidlajcych si wielokrotnie i stajcych si coraz

cieszemi.

Znajdowanie si. — Gatunek ten dotd by tylko dwa razy znaleziony, raz w Tyrolu koo Krimler-

fall a drugi raz koo Salzburga przez Sautera.



172 PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM V.

76. Ch. Friesianum. Rfski. S. Friesa. — Zarodnie siedzce, pókulisto spaszczone, lub

ksztatów nieregularnie pókulistych, mocno zwapnione, nieno-biae, po odpadniciu skorupy po-

pielate. PodsLida wyrana, soczewkowato spaszczona, somiasto-óta lub misno-czerwona. Woni
silnie rozwinita, bezbarwna, o wóknach w sie poczonych. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie,

8,3 m. m. wielkie.

1825. Diderma difforme. Somrnf., FI. Lap., p. 217, non Pers.! sed. Fries, Sys. myc, III, p. 106.

1873. Chondrioderma Friesianum. Rfski inFuck. Sym. Myc. 2, Nach., p. 74.

Wzmianka historyczna. — luzowiec opisany przez Sommerfelda pod nazw Diderma difforme

Pers. jest z pewnoci czem innem jak ten gatunek Persoona. Nazwaem go imieniem Friesa, który

bd Sommerfelda w swoim Systema powtórzy.

Opis. — Gatunek ten z pokroju do podobny do figury Schradera przedstawiajcej jego Didymium

complanatum. Powierzchnia zarodni gadka, nieno-biaa od nader silnego skorupiastego rozwini-

tego zwapnienia. Zwapnienie to odpada czsto pod postaci nieregularnych usek; te po odwapnie-

niu pozostawiaj lady ustrojowej istoty, któr ziarnka wapna byy spojone pomidzy sob. Wówczas

cianka zarodni wydaje si by popielat. Wewntrz zarodni spotykamy wyran soczewkowat pod-

sad juto ochrowo ju te misno-barwn. Woni silnie rozwinita, o wóknach delikatnych, bez-

barwnych, w gst sie poczonych. cianka zarodni po odwapnieniu jest bon ku podstawie bru-

natn, ku wierzchokowi bezbarwn. Gatunek ten z nastpnym bardzo jest spokrewnionym.

Znajdowanie si. — Widziaem okazy zbierane pod Muenchau, koo Hattenheim nad Renem przez

L. Fuckla.

77. Ch. Michelii [Liber.). S. Michelego. — Zarodnie soczewkowate, nieno-biae, o zwa-

pnieniu skorupiastem opadajcem, juto siedzce, ju trzoneczkowate. Trzoneczek ochrowo-biaawy,

o ciance mocno pofadowanej, fadach rozcigajcych si take na dolnej stronie zarodni, i tam -
czcych si w promieniste, sieciowate, wypuke zgrubienia. Podsada w formach siedzcych soczewko-

wat, do wypuka, czerwono-brunatna, w formach trzoneczkowatych wicej paska, oddzielona od

rurki trzonka waciw ciank. Woni o wóknach wykowatych, bezbarwnych, nader cienkich,

zrzadka tylko rozwidlajcych si i lun sie tworzcych. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie,

8,3 m. m. wielkie. Formy siedzce atwo zlewaj si z sob po dwa, niekiedy trzy lub pi.

1795. Diderma contortum. Hoffm., 1. c, tb. 9, f. 2, a.

— Reticularia contorta. Poir., Ency., VI, p. 182.

1797. Reticularia hemisplnerica. Sow., Engl. fg., t. 12, non Buli.

!

1803. Physarum dcpressum. Schum., FI. Saell., n° 1439 et FI. Dan., 1. 1972, f. 2.

— Diderma physaroides. Schum., Herb.!

1829. Diderma depressum. Fr., 1. c, III, p. 108, Excl. syn.!

— Diderma lenticulare. Wallr., Herb.

!

1832. Didymium Michelii. Lib. in Plan. Ardn. Exsic, Fas. II, n°180.

1836. Didymium hemispwericum. Berk., Engl. fi., p. 312, non Fr.!
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1842. Physarum Michelii. Gorda, Ic, V, p. 57, tb. 111, f. 33.

1873. Chondrioderma Micheli (Lib.). Rfski. in Fuck. S. M. 2. Nach., p. 74.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy wspomniany i odrysowany przez

Hoffmana w formie w jakiej bardzo rzadko tylko si pojawia. We dwa lata potem odrysowa go

Sowerby w formie trzoneczkowatej wybornie, pod nazwa Reticularia hemispaerica Bulliard. Tym-

czasem ten ostatni autor pod tern nazwiskiem rozumia róne makulce. W roku 1803 poda Schuma-

cher w swojej Florze Zellandyi opis tego luzowca do lichy, lecz okazy jakie miaem przed sob

nie pozostawiaj mi adnej wtpliwoci co do tosamoci tego. Fries w Systema mycologicum po-

mieszcza Physarum depressum Schumachera w swoim rodzaju Diderma, cytuje jednak róne syno-

nimy niemajace z.naszym luzowcem nic wspólnego, a opis jaki zacza, jest tak pobieny i przeciw

zwyczajowi lichy, e mocno powtpiewam, czy autor ten mia rzeczywicie przed sob jakiekolwiek

okazy, czy te rzecz ca poprostu skompilowa. W trzy lata potem panna Liber w swoich rolinach

skrytopciowych ardeskich wydaa pod n° 180 luzowiec, który uwaaa za nowy i na cze niemier-

telnego Michelego nazwaa go Didymium Michelii. W dziesi lat potem poda Gorda wyborne ry-

sunki pokroju, przenoszc jednak najniesuszniej gatunek ten do rodzaju Physarum.

Opis. — Dwie odmiany daj si z atwoci odrónia :

a. Stipitatum. Zarodnie krkowate, o brzegu na spodniej stronie mocno waowa to wystajcym,

trzoneczku sztywnym, fadowatym, fadach rozcigajcych si na spodniej zaklsej stronie pod po-

postaci wypukych i w sie poczonych y. Podsada niepozorna, prawie zupenie paska, misno-

czerwona.

p. Sessile. Zarodniki krkowate lub soczewkowate, spaszczone, siedzce, beztrzoneczkowe. Pod-

sada zazwyczaj wypuka, misno-czerwona lub czerwono-brunatna. Nader atwo zlewajce si.

Gatunek ten nader zmienny ma pokrój ; wspólnemi cechami dla wszystkich form jest najprzód sko-

rupiaste, niene zwapnienie, odpadajce nieregularnemi patami i pozwalajce wówczas widzie po-

pielat ciank. Dalej ksztat mniej wicej krkowaty, tak e po wyproszeniu zarodników i woni,
daje si widzie na dnie brunatno-czerwona podsada, otoczona sterczcym brzegiem zarodni jakby

jaka paska miseczka. Zreszt woni o wóknach delikatnych, w suchym stanie mocno wykowa-
tych, dla goego oka fioletowych, pod drobnowidzem bezbarwnych, zrzadka rozwidlajcych si i lun
sie tworzcych. Sie bardzo sabo ze ciankami zarodni zszczepiona. I nareszcie zarodniki jasno-

fioletowe o ciance najzupeniej gadkiej, 8,3 m. m. wielkie.

Po odwapnieniu cianka zarodni jest bon najzupeniej gadk, jasno-brunatn, rurka trzonka jest

tak samo zabarwion, ale mocno podunemi smugami zgrubia, wreszcie bona pudsady jest gadka

lecz tga i ciemno-bruuatna. Skorupiaste zwapnienia skadaj si z drobniutkich ziarnek wapna mocno
skupionych, lecz niepozostawiajcych po odwapnieniu adnych ladów istoty ustrojowej. Tak rurka

trzonka jak i pcherz podsady wypenione s drobnemi ziarnami wapna. Tyle daje si ogólnie powie-

dzie o budowie wspólnej obu odmianom, a teraz naley jeszcze powiedzie sów kilka o rozmaitym

pokroju tu nalecych form.

W odmianie trzoneczkowatej zarodnie maj ksztat mniej wicej krkowaty. Krek ten na dolnej

stronie posiadana brzegu waowat wypuko, przezeo cae dno jest zaklse. Wierzch, brzeg i wy-

puko na dolnej stronie zarodni s od skorupiastego zwapnienia nieno-biae. Zaklsa dolna strona
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i trzoneczek maj barw ochrow lub róowawo-ochrow. Trzoneczek jest stosunkowo cienki, kropy,
delikatnie pofadowany, fady te rozcigaj si i na dolnej, zaklsej stronic zarodni, rozwidlaj si
tam, cz z sob tworzc sie ylastych wypukoci o oczkach tern drobniejszych, im bardziej od
rodka, l. j. nasady trzonka, oddalonych. Ta spodnia strona na której znajduj si te zgrubienia nie jest
waciwie doln czci zarodni, ale raczej jest bon odgraniczajc rurk trzonka od pcherza pod-
sady. Podsada w górnej czci oddzielona jest od zarodni bon równie pask, w skutek czego p-
cherz ten ma ksztat soczewkowaty. Jakemy ju wspomnieli, jest on wypeniony wapnem, zewntrzna
jednak cianka jest prawic zupenie bezwapienna, i dlatego dno zarodni po wypadniciu jej zawar-
toci jest misno-czerwone. W przeciciu wic podunm szarori ten ukazuje trzy komory, pierwsz
od dou stanowi rurka trzonka, drug na niej oparta podsada ukryta w trzeciej zawierajcej woni
i zarodniki.

Przy otwieraniu si. zarodni tworzy si zazwyczaj najprzód w skorupiastem zwapnieniu szew ko-
owy nad samym brzegiem, nastpnie caa skorupa wapienna opada z wieczkiem, i daje si widzie
cianka popielata. Bardzo czsto sam rodek zarodni jest lejkowato-zaklsy, wówczas skorupiastc

zwapnienie najduej tam pozostaje. Po rozdarciu cianki caa sie woni wypada naraz pod postaci
szarawego puszku, zarodniki wyprószaj si. i ukazuje si juto paska, niekiedy nawet w rodku lej-

kowato zaklsa, juto soczewkowata wypuka, misno-czerwona, górna cianka podsady, otoczona

miseczkowato sterczcym jeszcze bokiem zarodni. Nareszcie wspomnie wypada, e niekiedy zara-

dnie zlewaj si z sob juto podunymi szeregami, ju malekiemi gromadkami. Trzoneczki zazwy-

czaj rozszerzaj si na podou w malek kolist leni, w formach bardzo zwapnionych czsto
wyksztaca si lenia yowata, czca sieciowao podstawy wszystkich trzonków. rednica zarodni

wynosi zazwyczaj 1 M., dugo trzonka 1/2 M., zdarzaj si jednak równie czsto o trzoneczkach

dwa razy od typowych duszych, jak równie o znikajco-krótkich. Zawsze jednak, jeeli forma jest

trzoneczkowata, to daj si widzie owe charakterystyczne sieciowate zgrubienia na spodniej stronic

zarodni.

Formy siedzce nie posiadajc trzonka nie mog mie naturalnie i sieciowatych zgrubie na spo-

dniej stronie zarodni, która tu bywa gadka, ochrowo lub misno-czerwono zabarwiona. Dalej z bra-

kiem trzonka naturalnem jest, e nie mog si zdarza owe waowate wypukoci na spodniej stronic

zarodni. Przeciwnie w formach siedzcych, górny brzeg zarodni jest czsto waowao nabrzmiay,

a jeeli przytem sam rodek zarodni jest lejkowato zaklsy, to okazy takie odpowiadaj najzupeniej

rysunkom pokroju Hoffmana przedstawiajcym jego Diderma contortum. W formach siedzcych* za-

radnie maj rzadziej ksztat krkoway, czciej s nieco wypuke o bokach nieco nieregularnych,

a podsady stale bywaj pókuliste. Zlewanie si zdarza si tu daleko czciej jak w formach tizonecz-

kowatych. Juto powstaj podune szeregi biszkoptowato przewizistc, ju te malekie gromadki,

ju wreszcie najrozmaitsze esy floresy. Ilekolwiek jednak zarodni zlewa si z sob ilo ich atwo

pozna po podsadach, które chocia take pozlewane, jednak zawsze tworz osobne wypukoci. Na-

reszcie pozlewane zaradnie posiadaj zawsze krkowaty brzeg zarodni, trwajcy nawet po wypró-

nieniu zarodników i otaczajcy je wszystkie wspólnie.

Znajdowanie sie. — Gatunek niezbyt czsty; widziaem okazy : Petersburg (Bongard) ; Ju3gersborg

w Zelandyi (Schumachcr); Berlin (Gienkowski) ; Warszawa (Alexandrowicz) ; Jever (Koch); Turyn-

gia (Wailroth); Bonn (iNces); Reiehartshausen (Fuckel); w Ardennach (Liber) ; Praga czeska (Gorda)

;

Trois-Moulins pod Paryem (Roussel) ; Mirama (Montand) i inne bez daty i miejsca zbioru.

78. Ch. spumarioides {Fr.) S. zmienny i pi a h ko wy. — Zaradnie ksztatów nieregularnych,
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ju nieno-biae na tobafwnej, juto siwawe na misno-barwnj, zawsze silnie rozwinitej leni, gro-

madnie stojce. Podsady albo niewyksztacone albo nieno-biae, rodkowe wolne, albo rónokszta

tne misno-barwne. Woni o wóknach bezbarwnych lub jasno-fioletowych, w sie poczonych.

Zarodniki fioletowe, mocno kolczaste, od 8,3 do 13,7 ni. ni. wielkie.

1801. Spumaria physaroides. Pers., Syn., p. 163.

— Physarum Didermoides. Fr., Herb !

1803. Spumaria alba. Schum., Fi. Saell ; n° \ 114, FI. Dan., t. 1798, f. 2. Non D. C.

!

1818. Didymium spumarioides. Fr., Sym. Gast., p. 20. Non Sys. myc! sedFl. Dan., t. 1978, f. 2.

1829. Diderma spumarioides. Fr., Sys. Myc, III, p. 104.

1833. Physarum stromateum. Lk., Handb., III, p. 409.

1849. Carcerina spumarioides. Fr., S. V. S., II, p. 451.

Wzmianka historyczna. — W nomenklaturze tego luzowca panuje nadzwyczajne zamieszanie.

Przedewszystkiem musz zwróci uwag, e wspomn tu o trzech gatunkach, które s opisane u

Triesa w Systema mycologicum jako : Diderma oblongum Schum., p. 103, Diderma spumarioides Fr.,

p. 104 i Didymium spumarioides Fr., p. 121. Pierwszy nosi u nas nazw Physarum didermoides (Ach.)

drugi jest wanie Chondrioderma spumarioides (Fr.), a trzeci wreszcie, jako stan niewyksztacony

odnie naley do Spumaria alba D. G.

Kiedy Friesw roku 1818 pisa swoje « Symbohe gasteromycorum » pomieci pomidzy innemi na

stronie 20 Didymium spumarioides Fr. i odniós do niego jako synonim Spumaria didermoides (Ach.).

Z tego wic peryodu znajduj si w zbiorach lipskiego i kopenhagskiego muzeum okazy naszego lu-

zowca, zbierane przez Friesa pod nazwiskiem Spumaria didermoides Pers. i Physarum didermoides

Fr. Wkrótce jednak przekona si on,
: e Spumaria didermoides (Ach.) jest luzowcem najzupeniej

rónym od jego Didymium spumaroides i e waciwym synonimem pierwszej jest Spumaria oblon

gum Schm., illustrowana we florze duskiej na tablicy 1973, f. 1. To uwzgldni te najzupeniej piszc

swoje Systema mycologicum w roku 1829. Tutaj Spumaria didermoides (Ach.) zostaa nazwan Di-

derma oblongum. Okazy za niedobrze rozwinitej Spumarii, przesane z Petersburga przez Wein-

mahna, opisuje Fries pod nazw Didymium spumarioides. Dawne za swoje Didymium spumarioides'

tak nazwane w Sys. gast. przeniós teraz do rodzaju Diderma i nazwa Diderma spumarioides. Wresz-

cie w r. 1849 wSumma Yegctabilum Scandinavi?e, nazwy te znów ulegy zmianie. Utworzy wówczas

Fries dwa nowe rodzaje, jeden wycznie dla Diderma oblongum, Sys. myc, które tu nazwa Claustria

didermoides (Pers.), p.451 ; drugi dla Diderma spumarioides Fr., Sys. myc, i paru innych, mianowicie

Carcerina, p. 451. Za Didymium spumarioides Fr., Sys. myc. non sys. gast., pozostao zamieszczone

tutaj na str. 452 pod tem samem nazwiskiem w podrodzaju Dichosporium.

O ile z opisu Persoona sdzi mona, przypuszcza naley, e zna ten gatunek szaronia i e go opi-

sa pod Spumaria physaroides; poniewa jednak okazów jego nie miaem przed sob, nie chcc na

niepewne zaprowadza zmiany mogce sprowadzi w przyszoci jeszcze wiksze zamieszanie, przyj-

em nazw gatunkow Friesa, cho póniejsz jako zupenie pewn.

Opis. — Nastpujce dwa typy daj si z atwoci odróni :

a. Carcerina. Zarodnie nader drobne od 1/3 do 1/2 M. wielkie, nieno-biae, o powierzchni m-
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czastej, gromadnie lub cieniono stojce na mocno zwapnionej, biaej z rdzawawym odcieniem

leni, podsada albo niewyksztacona, albo rodkowa, pcberzykowata, biaa. Tutaj nale formy

nader mocno zwapnione. Ksztat zarodni kulisty; nieraz od wzajemnego nacisku od dou tak s cie-

nione, e wydaj si króciutko trzoneczkowate.

p. Didermoides.Zarodnie nieregularnie ktowate, spaszczone od 1/3 do 3/4 M. wielkie, szare, o po-

wierzchni gadkiej, gromadnie stojce na ochrowej lub misno-czerwonawej, . silnie rozwinitej leni.

Podsada w rónym stopniu rozwinita, zawsze jednak dolna misno-czerwona. luzowiec ten od-

znacza si przedewszystkiem nader cienionym pokrojem i leni bardzo silnie rozwinit.

Róny bardzo jego pokrój polega tylko na rónym stopniu zwapnienia tak cianki zarodni jako

' ló i leni.

W typowej formie zwapnienie jest tak silne, e jeeli zarodnie s bardzo silnie skupione, to ksztaty

pojedynczych zarodni zacieraj si prawie zupenie. Ma ona pokrój nieno-biay, brodaweczkowa-

tej, mczastej plechy. Po odpadniciu górnych czci zarodni, dolne ich poowy pozostaj zronite

z leni, a stykajc si z sob bokami tworz szczególny obraz, dajcy si moe najlepiej porówna
z plastrem nieno-biaego, omczonego suszu. Zwapnienie cianki odpada uskami, nie pozostawia

jednak pod dziaaniem kwasów adnych ladów istoty ustrojowej. Bona leni równie jak i dolna

cz cianki zarodni s po odwapnieniu brunatno zabarwione, górna cianka zarodni jest w tym

razie prawie bezbarwn. Lenia jest tu zwapniona ziarnami lecemi tylko na jej powierzchni. Pod-»

sada nie zawsze wystpujca, jest pcherzykiem rodkowym, cienko-ciennym, o ciankach bezbar-

wnych, delikatnych, wypenionych drobnemi ziarnami wapna.

W formach mniej zwapnionych zarodnie bywaj czsto znacznie wiksze jak w poprzednich, take

ktowato stykajce si w tutaj szerszych podstawach, lecz niewypuke a mniej wicej spaszczone.

Barwa zarodni siwo-popiclata, leni czerwono-brunatna lub misna. Wapno nie odpada tu uskami

z bony zarodni, owszem mocno si jej trzyma i nie daje si od niej oddzieli, a to dlatego, e jego

"ziarna s poczone istot ustrojow, bezbarwn (widoczn tylko po dziaaniu kwasem), mocno przy-

legajc do waciwej cianki zarodni, bdcej tg, brunatn bon. Lenia jestto ju pojedyncz, tg
brunatn, bezwapienn bon, ju t niekiedy silniej rozwinita, dwuwarstwowa o warstwie dolnej

bonkowatej, bezwapiennej, a górnej na wskro zwapnionej. Ta to wanie zwapniona warstwa leni

tworzy wewntrz zarodni podsady, które tem samem musz by tu zawsze dolne. Ksztat ich bardzo

zmienny, czsto soczewkowato-spaszczone, niekiedy pókuliste lub nawet jajowate. Wszystkie tak

róne formy spotykaj si jednak w jednym i tym samym okazie. Podsady maj tutaj za podstaw

istot ustrojow gbczastej natury, na wskro drobnemi ziarnami zwapnion. Zdarzaj si te formy

w których zwapnienie jest bardzo sabe ; w takich bardzo czsto wierzchoki zarodni s barwy bru-

natnej.

Jakem ju wspomnia, pokrój tego gatunku jest bardzo cieniony, zdarzaj si jednak okazy

w których zarodnie stoj wprawdzie towarzysko na wspólnej leni, ale najzupeniej oddzielone jedne

od drugich.

Nareszcie wypada mi wspomnie o bardzo ciekawym okazie tego luzowca, zebranym w okoli-

cach Nancy, przez pana M. Godron, a zachowanym w zbiorach paryzkiego muzeum, w oddziale Mon-

tagna, pod n° 158. Jestto forma bezwapienn, ztd te pokrój jej bardzo róny. Zarodnie czarno-bru-

natne, lnice, tu i ówdzie tylko na czubku biao upstrzone ladami miejscowego zwapnienia. W oka-

zach tych podsada bya albo prawie zupenie nierozwinita, albo te wielka, rodkowa, walcowata.

Woni i zarodniki typowe; wiele jednak wókien woni byo rozdtych; w rozdciach tych mnieJ

wicej wrzecionkowatych znajdoway si liczne due nieforemne ziarna wapna.
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Woni skada si z wókien, ku górze rozwidlajcych si, poczonych w lun sie. Przebieg

wókien mocno wykowaty, zazwyczaj s one lekko fioletowo zabarwione. Zarodniki bardzo zmien-

nej wielkoci ; w formach mocno zwapnionych s one zazwyczaj mniejsze i jasno-fioletowe, w mniej

zwapnionych wiksze i ciemniejsze ; lecz zdarza si i przeciwnie. Wielko ich wynosi od 8,5 do 11,5,

lub 9,9 do 11,6, lub 10,7 do 11,6, lub te wreszcie 12,5 do 14 m. m. Bardzo czsto znajduj si oprócz

tego nader wielkie dochodzce do 20 m. m. cianka zarodników pokryta jest krótkimi lecz spicza-

stymi i zrzadka rozmieszczonymi kolcami.

Znajdowanie si. — Gatunek ten w Europie naley do pospolitych, widziaem okazy i z Algeryi.

Z form zwapnionych znajduj si typowe okazy u Fuckla «Fungi rhenani»
,
pod n. 2495, a z form mniej

zwapnionych u Rabenhorsta «Fungi europami », pod n. 432.

POD RODZAJ II. — DIDERMA. D WUBONEK.

Zarodnie o ciance podwójnej, zewntrznej, zwapnionej, skorupiasto rozwinitej, mocno odstaj-

cj od cienkiej, bezwapiennej, czsto mienicej si wewntrznej.

79. C h. difform (Pers.). S. nieksztatny. — Zarodnie siedzce, okrgawo nieksztatne, o

ciance zewntrznej skorupiastej, kredowo-biaej, wewntrznej juto mej, ju piknie mienicej si,

bezpodsadowe, albo bezwoniowe, albo te o woni zanikowo wyksztaconej. Zarodniki ciemno-fio-

letowe, gadkie, od 10,8 do 12,5 m. m. wielkie.

1791. Reticularia angulata. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p. 1472, n° 12.

1797. Diderma difforme. Pers., Disp. meth. fg., p. 9; Icon. pic. fg. fasc. 2, p. 28, t. XII, 1. 3, 4, 5.;

synop. fg., p. 167.; Alb. et Sz.,1. c, p. 90; Nees, Sys., f. 105; non Fr. !

1803. Licea caesia. Schum., FI. Saell., n° 1500.

1809. Physarum difforme. Lk, Diss., I, 1. c, p. 27.

1809. Amphisporiumversicolor.Lk, Diss., II, 1. c, p. f, t. I, f. 6. //

1818. Didymium cyanescens. Fr., Sym. Gast., p. 19. /

1823. Licea alba. Nees in Kunze et Schmidt, Myc, Hef. II, p. 66.

1823. Lycogola minutum. Grev., Scot. er. fi., t. 40.

1825. Reticularia pusilla. Fr., Sys. orb. Veg., I, p. 147.

1829. Diderma cyanescens. Fr., 1. c, III, p. 109.

1829. Physarum caesium. Fr., 1. c, III, p. 147.

1829. Physarum album. Fr., 1. c, III, p. 147; Lettel., Icon., t. 710, f. 4.

1830. Didymium difforme. Duby, Bot. gali. 2, p. 858.

ART. IV. 53
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1836. Diderma nitens. Klotsch in Hook. Herblcfr. Berk., Engl. 11., p. 311.

1838. Diderma Neesii. Gonia, Tc, v. II, p. 23, l. XII, f. 88.

1819. Lcocarpus eyanescens. Pr., Sm.Yg. Sc, II, p. 450.

1849. Leocarpus nitens. Pr., Sm. Vg. Sc, II, p. 450.

1830. Diderma Libertianum. Pries, Beitr. Myc, p. 28, t. IV, f. 16-27.

1864. Didymium Libertianum. D. By., Myceloz., ed. II, p. 124.

Wzmianka historyczna: — Jeden z najpospolitszych luzowców, a z pewnoci najpospolitszy ze

wszystkich wapniaków, posiada le przestraszajc ilo synonimów. Wprawdzie pierwszy opis

Persoona by bardzo pobieny, ale ju w roku 1804 poda ten autor nie tylko doskona charakte-

rystyk tego gatunku, ale take rycin pokroju, najlepsz bez zaprzeczenia ze wszystkich dotd poda-

nych.

To te Albertini i Schweinitz, Nees starszy, Ghevallier, Link pod tóm nazwiskiem waciwy luzo-

wiec rozumieli, kiedy tymczasem Sommerfeld i Pries zupenie inny gatunek opisali. Fries za nazwa

prawdziwe Diderma dillbrme Persoona Didymium eyanescens. W póniejszym czasie Sehumacher,

Nees modszy, Greville, Gorda i Berkeley potworzyli róne synonimy. Okazy tego luzowca zostay

take wydane w zbiorach panny Liber pod nazw Diderma liceoides, Pries. Fresenius, który susznie

uzna oznaczenie to za faszywe, opisa go jako nowy, pod nazw Diderma Libertianum. Wreszcie wy-

pada jeszcze wspomnie, e le wyksztacone, pod wod rozwinite okazy tego gatunku, zostay przez

Linka uznane za osobny rodzaj i opisane jako Amphisporium yersicolor.

Opis. — Pokrój tego luzowca jest zawsze jednakowy. Zarodnic jego okrgawo nieksztatne, atwo

zlewajce si, spaszczone, w nasadzie czsto ktowate, siedz szerok nasad gromadnie, lecz ni,e

cienione na podou. Wielko ich zmienna; najmniejsze maj zaledwie do 1/6, inne 1/2, najwi-

ksze 3/4 M. rednicy. Barwa ich kredowo-biaa, po odpadniciu zewntrznej skorupiastej cianki, we-

wntrzna jest juto ciemna, ma, ju te piknie mienica si ; nareszcie po wyproszeniu zarodników

pozostaje na podou tylko drobna, brunatnawa, paska cz zarodni, jakby jaka plamka.

cianka zewntrzna odstaje mocno od wewntrznej, stykajc si z ni tylko w podstawie zarodni, nie-

kiedy jednak obie s take zronite w samym wierzchoku. cianka zewntrzna jest bon nader deli-

katn, zupenie bezbarwn, mocno na wewntrz zwapnion. Zwapnienie skada si z bardzo drobnych

ziarn wapna; czsto jednak spotykaj si, samej bony dotykajce, pojedyncze lub w krzy zrose nader

drobne krysztaki. Bona wewntrzna jest w wierzchoku najzupeniej bezbarwna, ku podstawie tsza,

fioletoWo lub brunatno zabarwiona. Dolnacz zarodni jest bon nader tg, brunatn, bezwapienn,

niekiedy jednak mona w niej spotka nieliczne od 4 do 15 m. m. wielkie gruzeki wapna. Ztd te

dla goego oka bywa ona juto brunatna, ju somiasto-óta, a w rzadkich wypadkach nawet piknie

mienica si, mianowicie wówczas, gdy jest pokryt przez wewntrzn ciank zarodni.

Woni zazwyczaj wystpuje tylko zanikowo ; w caej zarodni mona niekiedy odnale zaledwie

dwa lub trzy wókna, juto pojedyncze, ju rozwidlone, nieregularnemi zgrubieniami opatrzone,

bezbarwne lub fioletowe.

Znajdowanie si. — Gatunek ten jest najpospolitszym moe luzowcem, zdarza si na zgniych liciach,

naciach, mierzwie, rozwija siew rónych naczyniach domowych i t. d. Widziaem take okazy z Chili

z okolic Rancangua, zbierane przez Bertero.
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80. Ch.calcareum (Lk). S.pi a. — Zaród nie siedzg.ce, nieforcmne, ktowate, spaszczone,

atwo zlewajce si lub przechodzce w spaszczone, yowate pierwoszczowocnie, kredowo-biae v

cianka zewntrzna skorupiasta, krucha, atwo odpadajca, wewntrzna od przewiecajcych zaro-

dników czarno-fiolelowa. Podsada niewyksztacona, dno zarodni paskie, ochrowo-óte. Woni ob-

fita o wóknach w sie poczonych, tgich, uzbrojonych bardzo licznemi haczykowatemi zgrubie-

niami, ciemno-fioletowych. Zarodniki delikatnie brodaweczkowate, od 9,2 do II, o m. m. wielkie.

1809. Leoearpus calcareus. Lk, Diss., I, 1. c, ]>. 23.

1829. Diderma liceoides. Fr., 1. c, III, p. 107.

1836. Diderma chalybeum. Wein., 1. c, p. 592.

1869. Diderma deplanatum. Fuck., S. M., p. 341, non Fr.

!

1873. Chondrioderma calcareum. (Lk) in Fuck. S. M. 2, Nch.
, p. 74.

Wzmianka historyczna.— Gatunek ten opisany po raz pierwszy przez Linka. Fries w swojem systema,

opisa go pod innem nazwiskiem, nie cytujc nigdzie nazwy Linka. Bd ten sprostowa Wallroth

wswojej florze skrytopciowej Niemiec, podcigajc susznie nazw Friesa jako synonim pod gatunek

Linka. Autor ten bada najoczywiciej nasz luzowiec i pod drobnowidzem, opisuje bowiem bardzo

dobrze jego woni, z tak charakterystycznemi, a tylko temu gatunkowi waciwemi zgrubieniami.

Diderma deplanatum Fr., któr Fuckel uwaa za ten gatunek, jest, o ile z cytat i opisu sdzi mona,

siedzc form szaronia Michelego.

Opis —W formach pojedynczych gatunek ten z pokroju jest udzco podobnym do poprzedniego,

zarodnie jego s jednak zwykle nieco wiksze i bardziej spaszczone. Najczciej jednak zarodnie jego

juto zlewaj si, ju wystpuj w postaci pierwoszczowocni. Te s yowate, szerok nasad po po-

dou czogajce si, z wierzchu spaszczone ; co do pokroju ju gzygzakowato poskrcane, ju nawet

tworzce obrczki. cianka zewntrzna jest wprawdzie krucha, lecz tszajak w poprzednim; bardzo

czsto pierwoszczowocnie otwarte przypadkowo w jednym kocu yy, wyprószaj przez ten otwór

zarodniki, tak e na podou pozostaje pusty tylko szkielet luzowca. Podsady brak zupeny ; dno za-

rodni paskie, barwy ochrowej.

Zewntrzna cianka zarodni jest bonk delikatn, zupenie bezbarwn, nader mocno zwapnion,

skorupiasto kruch. Wewntrzna jest bonk w wierzchoku bezbarwn, ku nasadzie, równie jak dno

zarodni, nader tg i jasno brunatn. Woni o wóknach rozgaziajcych si widekowato i po-
czonych w sie. Waciwie nie s to wókna, a rurki o ciankach nadzwyczaj grubych, których wia-
to przedstawia si jako nader delikatnie zarysowana linia. Wókna te posiadaj na zewntrz nader

liczne, gsto rozmieszczone zgrubienia pod postaci tgich stoków, nieraz haczykowato na dó za-

gitych.

Zaajdowauie si. — Gatunek ten nie naley do pospolitych; Glacko (Link); Schendau (A. Schmidt),

(Fuckel).

81. C h. t e st aceum (Sc hrd.). S. skorupiasty. — Zarodnie siedzce, pókuliste, lekko spa-

szczone o ciance zewntrznej czerwono-misnj, wewntrznej od przewiecajcych zarodników

szaro-fioletowej. Podsada pókulista, spaszczona, wielka, czerwono-misna. Woni o wóknach
nader cienkich, mocno wykowatych, lun sie tworzcych. Zarodniki fioletowe, od 9,2 do

10 rn. m. wielkie, delikatnie brodaweczkowate.
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1791. Reticularia sphferoidalis. Var. 2. Buli., Ghamp., p. 94, l. 446, f. 2,D.

"| 197. Didymium testaceum. Schrad., p. 25, l. V, f. 1,2.

1801. Diderma testaceum. Pers., Syn., p. 167.

1827. Cionium testaceum. Spr., Sys., IV, p. 529.

Wzmianka historyczna.— Gatunek wspomniany po raz pierwszy przez Bulliarda, który róne szaronie

pod ogóln nazw Reticularia spa?roidalis rozumia. W kilka lat potem zosta wybornie opisanym i od-

rysowanym przez Schradera.

Opis. Pierwoszcznie tego gatunku s wedug Schradera barwy pocztkowo mlecznej, potem

róowawej, która wreszcie przy dojrzaoci zmienia si na misn lub biaawo-misn.

cianka zewntrzna jest bonk, po odwapnieniu w wierzchoku delikatn i jasno, ku doowi tsz
i ciemniej óto-brunatno zabarwion. Zwapnienia na stronie wewntrznej drobno-ziarniste, skorupia-

sto wyksztacone. cianka wewntrzna jasno óto-brunatna, ku wierzchokowi janiejsza, bywa czsto

pokryt na wewntrznej stronie pojedynczemi, zrzadka rozrzuconemi ziarnami wapna. Podsada skada

si z istoty ustrojowej, po odwapnieniu gbczastej natury, zabarwionej jasno-brunatno. Miejsce gdzie si

dwie bony z sob zrastaj jest najciemniejsze, czerwono-brunatne. Woni dla goego oka biaawa,

skada si z licznych wókien, mocno wykowatych, pojedynczych, tylko w obu kocach rozgazia-

jcych si licznie, i tam w sie z sob poczonych. Wókna fioletowo zabarwione, opatrzone li-

cznemi, wrzecionowatemi, ciemniejszemi zgrubieniami.

Znaj(hicanie si. — Gatunek w Europie do czsty.

82. C/i. vaccinum [D. R. et .)/.). S. ciemni/. — Zarodnie siedzce, dokadnie kuliste lub te
spaszczone, o ciance zewntrznej skorup.iastej, barwy skórzanej, mej, wewntrznej od przewieca-

jcych zarodników ezarno-fioletowj lub mienicej sie. Podsada wielka, wyrana, ciemna. Woni
o wóknach delikatnych, bezbarwnych, pojedynczych. Zarodniki ciemno- brunatno-fioletowe, kolcza-

ste, od 10,8 do 11,6 m. m. wielkie.

1846. Diderma vaccinum. D. R. et M. Expl., sc. Alg., p. 407.

Opis. — Widziaem bardzo liche tylko okazy tego gatunku zachowane w zbiorach Montagna. Nie

jestem wic pewny, czy luzowiec ten zasuguje na miano odrbnego gatunku, czy le jest tylko od-

mian poprzedniego.

cianka zewntrzna po odwapnieniu jest bon nieregularnie sieciowato pomarszczon, brunatno-

ót, wewntrzna jest zupenie bezbarwn. Wntrze podsady jest wypenione istot ustrojow, bru-

natn i ogromnymi, gwiazdowato skupionymi krysztakami wapna.

Znajdowanie si. — Alger i Bir-Khadem w Algeryi (Du Rieu).

82. A. C h. globosum (Pers.). S. kulisty.— Zarodnie kuliste, wazk nasad do podoa, lub

nader silnie rozwinitej, mocno zwapnionej, kredowo-biaej leni przyrose. cianka zewntrzna sko-

rupiasta, kredowo-biaa, wewntrzna juto popielata, ju piknie mienica si. Podsada zazwyczaj

maleka, kulista lub elipsoidalna, kredowo-biaa. Woni jasno-fioletowa,"gst sie tworzca. Za-

rodniki sabo kolczaste, cicmno-floletowe, 8,3 m. ni. wielkie.



LUZÓWCE. 181

1729. Mucilago 7. Mich., Nov. pi. gen., p. 216, t. 96, I. 6.

1763. Lycogala. Hall., 1. c, n° 2143.

1791. Reticularia splueroidalis. Buli., p. 94, t. 446, f. 2.

1797. Diderma globosum. Pers., Disp., p. 9, t. i, f. 4, 5.

1797. Didymium candidum. Schrad., Nv. pi. gen., p. 25.

1727. Didymium globosum. Chev., FI. par., p. 334, l. 9, f. 28.

1727. Physarura sphffiroides. Chew, FI. par., p. 339.

1727. Ciouium globosum. Spr.,1. e., IV, p. 529.

Wzmianka historyczna. — Nie wspominajc ju o synonimach Michelego i Hallera, które do bardzo

wtpliwych nale, przypuszczam e nastpni autorowie, których zacytowaem, za przykadem Friesa

pod temi nazwiskami bardzo róne luzówce pojmowali. Wszystkie zaczone opisy i rysunki s tak

powierzchowne, e z nich do adnej pewnoci doj nie mona. Z drugiej jednak strony, luzowiec

który dzi pod tern nazwiskiem opisuj, jest jedynym, do którego opisy autorów niejako si zbliaj.

Brak oryginalnych okazów nie pozwala caej kwestyi rozstrzygn na pewno.

Opis. — Gatunek ten róny miewa pokrój; raz mianowicie zarodnie stoj towarzysko na delika-

tnej, dla goego oka niezbyt widzialnej leni, innym znów razem, lenia rozwija si zbyt silnie, wy-

stpuje jako gruba, krucha, kredowo-biaa skorupa, oblepiajca gazki, licie lub inne podoe, a

zarodnie stoj na niej wówczas mocno skupione. cianka zewntrzna odstaje nader silnie od wewn-
trznej. Zewntrzna jest kredowo-biaa, a powstajca po jej odwapnieniu bona jest tga, lekkim jasno-

brunatnym odcieniem zabarwiona. Wewntrzna juto bezwapienna i wówczas piknie mienica si,

ju pokryta drobnemi, pojedynczemi ziarnami wapna i wówczas popielata, ma, jest ona bonk na-

der delikatn i zupenie bezbarwn. Woni skada si z nader cienkich wókienek, w gst sie po-

czonych, w miejscach rozwidle czsto trójktnie zgrubiaych. Zarodniki ciemne i mocno kolczaste.

Znajdowanie si. — Gatunek ten do bardzo rzadkich naley. Petersburg (Bongard) ; Warszawa (Ale-

xandrowicz).

83. C h. Sauteri. Rfski. S. Saulera. —-Zarodnie siedzce, nieregularnie elipsoidalne,

spaszczone, kawowo-mleczne, lnice; cianka wewntrzna mleczno-ochrowa, ma, bezpodsadowa.

Woni o wóknach wizkowatych lecz niepoczonych w sie. Zarodniki jasno-fioletowe, broda-

weczkowato, od 8,3 do 12,5 m. m. wielkie.

Opis. — W jedynych okazach tego luzowca jakie widziaem, zarodnie byy poskupiane po kilka

w mae gruzeki. cianka ich zewntrzna krucha, lnica, kawowo-mleczna lub jasno brunatna, od-

staje mocno od wewntrznej, mleczno-ótej, mej. Bona cianki zewntrznej po odwapnieniu jest

jasno brunatna i tga, za wewntrznej delikatna i bezbarwna. Woni z dna zarod^^Tocztek bio-

rca pojedyncza, w dalszym przebiegu rozczepia si kilkakrotnie na coraz krótsze odnogi; kada
taka wizka jest przyronita do cianek zarodni od góry i od dou, nie czy si jednak z podobnemi
sobie w sieci. Wókna s ciemno-fioletowe, w obu nasadach bezbarwne, opatrzone licznemi, juto
wrzecionowatemi, ju pókulistemi zgrubieniami. Zarodnie jasno-fioletowe, nielicznemi broda-
weczkami uzbrojone.

Znajdowanie si. — Raz tylko znaleziony koo Pinzgau w Tyrolu przez doktora Sautera.
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PODRODZAJ III. — LEANGIUM. GWIAZDOSZ.

Zarodnie o ciance pojedynczej, skorupiastej, mocno odstajcej od wewntrznej masy zarodników i

woni, czsto pokrytej pojedyncza warstw zanikowych, bezzawartociowych, spaszczonych, wielo-

ktnych, ktowato do siebie przystajcych zarodników. Czsto gwiazdowato pkajce.

84. C h. Trevelyana (Grev.). S. Trevelyana. — Zarodnie jajowato-kuliste, dokadnie

siedzce, gwiazdowato pkajce na bardzo liczne (do dwudziestu trzech), równowzkie, w kocach
spiczaste, lekko na dó odgite dziaki. Podsada nader maleka, kulista. Woni Zaro-

dniki

1823. LeangiumTrevelyani. Grev., Scot. er. 11., t. 132.

1827. Cionium Trylyani. Spr., Sys., IV, p. 529.

1829. Diderma Trevelyani.Fr.,l. c, 111, p. 105,

184-2. Polyschismium Trevelyani. Corda, Icon., V, p. 20.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy opisanym i odrysowanym przez Grevila.

Okazów oryginalnych, ani adnych w ogóle nie widziaem ; ze wzgldu jednak, e charaktery powierz-

chowne s lak wybitne, e po nich z atwoci przyjdzie go pozna, zamieciem go tutaj. O ile mi

wiadomo z wzmianki Debeya, mia on by take znalezionym i w Niemczech przez Fcerstera.

85. C h. radia tum (L.). S. gwiazd os z. — Zarodnie okrgawe lub soczewkowate spaszczone,

prawie siedzce lub na sztywnym, ku górze zgrubiaym trzoneczku wyniesione, pod spodem ppko-

wate, brunatno-biaawe, po dojrzeniu gwiazdowato pkajce na cztery do omiu nierówne, nie-

zbyt regularne dziaki. Podsada zawsze wyrana, ju kulista, ju jajowata. Woni o wóknach fio-

letowych, ju pojedynczo, ju wizkowato rozwidlajcych si ku górze, tu i owdzie kulistemi zgrubie-

niami opatrzanych. Zarodniki fioletowe, kolczaste, od 9,2, do 12,5 m, m. wielkie.

1753. Lycoperdon radiatum. L., sp. pi. p. 1654.

1797. Didymium stellare. Schrad., Nov. pi., gen., p. 21, t. 5, f. 3,4.

1801. Diderma stellare. Pers., Syn., p. 164.

1801. Diderma umbilicatum. Pers., Syn., p. 165.

1803. Diderma crassipes. Schum., FI. Saell., n° 1421.

— Reticularia umbilicata. Poir., Enc.

1809. Didymium Geaster. Lk, Diss. 2, 1. c, p. 42.

1809. Leangium stellare. Lk, Diss. 2, 1. c, p. 42.

1827. Cionium stellare. Spr., Sys. IV, p. 529.

1827. Cionium umbilicatum. Spr., Sys. IV, p. 529.
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1844. Leangium umbilicatum. Rabenh., Pcnt. er. l., 1, p. 285.

1869. Didymiumcomplanatum.Fuck., Sym. Myc.,p. 341.

Wzmianka historyczna. - Jestto jedyny gatunek luzowca opisany po raz pierwszy przez Linngo

i to tak wybornie, e o tosamoci nazwiska adnej wtpliwoci mie nie mona. W czterdzieci lat

przeszo potem, opisuje go znów jako nowy Schrader, daje jak zazwyczaj dokadny opis i wyborny

rysunek pokroju. Persoon opisuje pod nazwa Diderma umbilicatum niby nowy gatunek, majcy si

róni barwa zarodni i podsady i dziakami na dó nieodgitemi. Gatunek ten jednak nie ma adnego,

prawa bytu, jak o tern z opisu atwo si przekona. Link okazy prawie siedzce opisa jako nowe Didy-

mium, a z trzoneczkowatych utworzy nowy rodzaj Leangium, którymy dzi jako pod gatunek przy-

jli, wprawdzie opierajc go i w tym razie na zupenie innych zasadach.

Opis. — Pokrój tego luzowca do stopnia dojrzaoci bardzo zmienny. W modym stanie zarodnie

s pierwiastkowo (wedug Schradera) kasztanowato-czarne, nastpnie kasztanowate, wreszcie przyj-

muj waciw w dojrzalszym stanie barw. Z delikatnej kolistej leni podnosz si zarodnie na

trzoneczkach bardzo rónie wyksztaconych. W najprostszym razie jestlo znikajco krótka, pusta

rureczka, w ppku zarodni ukryta, czsto jednak trzoneczek jest wyrany, a niekiedy dochodzi nawet

jednego milimetra wysokoci, podnosi sic on ciesz nasad, staje si coraz grubszym ku górze, zreszt

jest sztywny, nader kruchy i delikatnie podunie porysowany, zawsze biaawy z lekkim ochrowym

odcieniem. Zarodnia ksztatu do zmiennego, juto soczewkowato spaszczona, ju wicej kulistawa,

bez wzgldu jednak na róne rozwinicie trzonka. Przed otwarciem cianka jej upstrzona nieregu-

larnemi plamami na mlecznem tle, kasztanowatemi lub rdzawo brunatnemi, pod spodem za ppek

jest zawsze ciemniejszy, brunatny. Niezbyt dojrzae zarodnie nie otwieraj si zupenie. W przeci-

wnym razie, cianka zarodni rozpada si zazwyczaj od czterech do piciu, niekiedy jednak a do omiu

dziaek. Dziaki te zazwyczaj odchylaj si tylko, niekiedy jednak koce ich zawijaj si pod spód.

Barwa ich, to jest barwa wewntrznej strony cianki zarodni, jest mlcczno-biaa ku samej podsadzie

brunatna. Podsada wyrana, wielka, zazwyczaj kulista, niekiedy jednak jajowato wyduona, lub

te przeciwnie do silnie spaszczona, barwy rdzawo-mleeznej.

cianka zarodni nader tga, krucha, skorupiasto-rozwinita, co do wewntrznj budowy dwu-

warstwowa. Warstwa zewntrzna jest bonk tg, bezwapienn, brunatno zabarwion, i przechodzi

bezporednio w ciank rurki trzonka i podsady. Do niej przyronita jest warstwa wewntrzna ska-

dajca si z istoty ustrojowej pierwoszczowatej natury, na wskro drobnen ziarnami wapna zwa-

pnionej. Warstwa ta nie dochodzi do samej podsady, ale znika w pewnym od niej okrgu, i dla go-

ego oka cianka zarodni jest w ppku ciemniej zabarwion. Rurka trzonka jest bon tg, jasno bru-

natn, mocno pofadowan. Fady te rozcigaj si take na doln cz cianki zarodni. Rurka

trzonka wypenion jest mas drobnych ziarn wapna, tosamo i podsada tworzca z trzonkiem jedne

tylko jam. Po odwapnieniu padsada przdstawia istot ustrojow gbczastej natury,

Woni dla goego oka biaawa, skada si z licznych wókien, juto pojedynczych, ju te po dal-

szym ku górze przebiegu rozwidlajcych si kilkakrotnie od trzech do siedmiu odnóg. S one mocno
fioletowe, w nasadach tylko bezbarwne, od 0,6 do 2,5 m. m. szerokie, mocno wykowate, tu i ów-

dzie prawie dokadnie kulistemi zgrubieniami opatrzone.

Znajdowanie si. — Gatunek ten do rzadkich naley. Widziaem okazy ze Szwecyi (Fries) ; Peters-

burg (Lassen) ; Warszawa (A!exnndrowicz) ; yse Góry (Rostafiski i .Nowakowski); Glacko (Link)

;

Eberbach nad Renem (Fuckel).
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10-
86. Ch. flor i form (Bul/.). S. dugonogi. - Zaradnie kuliste, trzoneczkowate, o tr.„

neczku wyduonym, mocno skupiono na silnie rozwinitej leni, jasno brunatne, po dojrzeniu gwiazd
kowato pkajce na bardzo nieregularne, na dó odgite, dziaki. Podsada pierwotnie jajowata,
trzoneezkowata, jasno brunatna. Woni o wóknach iioletowych w sie poczonych, licznemi lecz
nieregularnerni zgrubieniami opatrzonych. Zarodniki ciemno-fioletowe, zrzadka kolczaste, od 10,8 do
12,5 m. m. wielkie.

1791. Sph*rocarpus florifofmis. Buli., Chainp., p. 142, t. 371.

1791. Stemonitis florilbrmis. Gmel., Sys. Nat., p. 1469, n° 37.

1792. Lycoperdon floriforme. With., 1. c, IV, p. 379.

— Beticularia florilbrmis. Poir., Enc.

1797. Didymium floriforme. Schrad., Nov. pi. gen., p. 25.

1801. Diderma floriforme. Pers., Syn., p. 164.

1803. Diderma spurium. Schum., FI. Stell., n° 1422.

1809. Leangium floriforme. Lk, Diss. 1, 1. c, p. 26, t. 3.

1817. Leangium lepidotum. Dit., 1. c.,t. 21.

1827. Cionium lepidotum. Spr., Sys. IV, p. 529.

1827. Cionium floriforme. Spr., Sys., IV, p. 529.

1829. Diderma lepidotum. Pr., l.c, III, p. 100.

Wzmianka historyczna. — Po raz pierwszy Rulliard opisa i jednoczenie odrysowa tego szaronia

w r. 1797. W nastpnych czasach róni autorowie przerzucali ten gatunek w najrozmaitsze rodzaje.

Wreszcie w roku 1817 Ditmar opisa niedojrzae okazy, które si przy sztucznm otwieraniu szczegól-

niej upay, jako osobny gatunek.

Opis. — Zazwyczaj gromadnego a raczej skupionego nawet pokroju. Trzoneczki wyduone,
kowato zgite, równowazkie, mocno podunie pofadowane, do 1 1/2 milimetra wysokoci do-

chodzce. Zarodnie dokadnie kuliste. Podsada przewrotnie jajowata, zwonym kocem niby

trzoneczkiem oparta na zarodni. Barwa trzonka, zarodni i podsady jednostajna, skórzana czy tez

rdzawo-ótawa; tylko w nasadzie trzonka cianka zarodni jest w pewnym okrgu ciemniej, bru-

natno zabarwiona. Pkanie mniej regularne, dziaki mocno na dó odchylone o brzegach wicej

poszarpanych.

Budowa cianki, rurki trzonka i podsady zupenie taka sama jak w poprzednim. Woni silnie

rozwinita, dla goego oka ciemna, o wóknach fioletowych, juto pojedynczych, ju rónie rozwi-

dlajcych si, lun sie tworzcych, o zgrubieniach licznych lecz nieregularnych.

Znajdowanie si. — Znacznie rzadszy od poprzedniego. Kopenhaga (GErstedt); Hallgarten nad Re-

nem (Fuckel); Wogezy (Schimper); Vercelli w Lombardyi (Gsesati).

87. Ch. OErstedtii. Rfski. S. GErstedta. — Zarodnie wraz z trzoneczkiem gruszkowate, bru-

natnawo-biac , zupenie bezpodsadowe. Po dojrzeniu gwiazdkowato pkajce na cztery lub

sze dziaek nieregularnych, na dó odgitych, brodaweczkowatych ze szklannym poyskiem.
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Woni o wóknach fioletowych, w zbita sie poczonych. Zarodniki jasno-fioletowe, delikatnie

i zrzadka cierniste, 11,6 do 13,2 m. m. wielkie.

Opis. — Trzonek rónie rozwinity, zazwyczaj wysokoci zarodni wyrównywajcy, niekiedy jednak

znacznie krótszy, lekko podunie pomarszczony, brunatnawo-biay. cianka zarodni na zewntrz

brunatnawo-biaa, na wewntrz za brodaweczkowata ze szklannym poyskiem. Jest ona dwuwar-

stwowa; warstwa zewntrzna tga, jednostajna, brunatna, wewntrzna skada si z bezbarwnej

ustrojowej istoty, w której le bez porzdku rozmieszczone wielkie bryki wapna. Te to bryki

•wyskakujc ponad powierzchni nadaj ciance pozór brodaweczkowaty. Podsady brak zupeny.

Woni silnie rozwinita, o wóknach ciemno-iioletowych, mocno rozwidlajcych si i licznemi

bocznemi prostoktnemi odnogami w zbit sie poczonych.

Znajdowanie si. — Naley do najrzadszych szaroniów. Fonthaven koo Kopenhagi (GErstedt)

;

Janernig w Czechach? (Zbiory muzeum wiedeskiego bez daty, miejsca i zbieracza).

88. Cli. Staklii. Rfski. S. Stahla. — Zarodnie kuliste, pod spodem nieco spaszczone, juto

me, brunatnawo-biae, ju lnice, ciemno-brunatne; po dojrzeniu ju okrgym rodkowym otwo-

rem, ju podun szpar, ju nieregularnie pkajce; trzoneczkowate, o trzoneczku brunatnym,

lnicym, zupenie bezposadowe. Woni o wóknach ju pojedynczych, ju ku górze rozszczepia-

jcych si kilkakrotnie lecz w sie niepoczonych. Zarodniki jasno-fioletowe, lekko kolczaste,

3,2 m. m. wielkie.

Opis. — Gatunek ten z pokroju do nieotwartego szaronia dugonogiego podobny, zdarza si za-

zwyczaj na podou gromadnie. Z delikatnej kolistej leni podnosz si mniej wicej 1/2 milimetra

wysokie, wysmuke, brunatne, lnice, mocno podunie pofadowane trzoneczki. Zarodnie kuliste,

pod spodem zawsze w nasadzie trzonka paskie, niekiedy i z wierzchu nieco spaszczone. Podsad

brak zupeny.

cianka zarodni jest bon tg ale jednowarstwow, na wewntrz nielicznemi ziarnami wapna

pokryt, po odwapnieniu jasao-óto-brunatn, ciemniejszemi plamami upstrzon. Rurka trzonka

podobnie zabarwiona. Woni nader charakterystyczna, o wóknach ciemno-fioletowych, od 1,2

do 2,3 na. m. szerokich, juto pojedynczych, ju zazwyczaj kilkakrotnie rozwidlajcych si ku

górze.

Znajdowanie si. — Gatunek znaleziony jedyny raz w okolicach Strasburga przez mego przyjaciela

Dra Stahla.

Nieznane mi gatunki luzowców opisane pod « Diderma » :

1836. D. Carmichadianum. Berk, w. Smith. Engl. fi., p. 311.

1836. D. continuum. B. et G. Cfr. Grev., 1. c, n" 343.

1868. D. cubense B. et G. Berk. Gub., 1. c, 526,

1873. D. ochroleucum. B. et C. Cfr. Grv., 1. c, n° 342. O ile z krótkiego opisu sdzi mon
jestto bezpodsadowa forma Physarum conglomeratum.

aut. iv. li
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KLUCZ ANALITYCZNY

sucy do oznaczania gatunków szaronia.

I. cianka zarodni pojedyncza zziarniona lub skorupiasto wyksztacona,

pod rodzaj Monoderma

A. Pierwoszczowocnie.

yowao wypuke, podsada wielka Gh. anomalum

Sieciowate, spaszczone, bezpodsadowe Ch. reticulatum

15. Pojedyncze zarodnie.

f cianka pojedynczcmi ziarnami pokryta.

Ksztatów nieregularnych, bezpodsadowe Gh. Alexandrowiczii

Pókoliste o wielkiej podsadzi Gh. niveum

f f cianka skorupiasto wyksztacona.

* Bez podsady Gh. physaroides

* * Z podsada.

Zarodnie siedzce lub trzoneczkowate, krkowate, brzeg zaro-

dni po wyproszeniu zarodników miseczkowato sterczcy. . Ch. Michelii

Zarodnie mocno skupione na silnie rozwinitej leni stojce . Gh. spunlarioides

Zarodnie dokadnie kuliste z podsada Gh. fallax

Zarodnie ksztatów nieregularnych Gh. Friesianum

II. cianka zarodni podwójna, zewntrzna odstajca mocno od wewntrznej,

podrodzaj Diderma

A. Woni prawie nieistniejca Gh. difforme

B. Woni od nasady ku górze kilkakrotnie rozwidlajca si wizkowato Gh. Sauieri

C. Woni w sie poczona.

f Wókna opatrzone licznemi haczykowatemi zgrubieniami Gh. calcareum

f f Woni bez takich zgrubie.

Zarodnie kuliste, kredowo-biae, z tobarwn podsada Ch. globosum

Zarodnie pókuliste, czerwonawo-misne, z tobarwn podsada. . Ch. testaceum
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Zarodnie kuliste, barwy skórzanj, podsada wypeniona kryszta-

ami wapna Ch. vaciiium

III. cianka zarodni pojedyncza, ale mocno odstajca od wewntrznej na-

giej masy zarodników i woni, podrodzaj Leangium

A. Zarodnie opatrzone podsad.

Gwiazdowato pkajce, dziaki bardzo liczne, na dó zagite, równo-

wazkie, spiczaste Ch. Trevelyani

Dziaki nieliczne (cztery do omiu), zarodnie soczewkowate juto sie-

dzce juto trzoneczkowate Ch. radiatum

Dziaki nieliczne i nieregularne, zarodnie dokadnie kuliste na wydu-

onych trzoneczkach Ch. floriforme

B. Bezpodsadowe.

Gwiazdowato pkajce na nieliczne dziaki,, szklisto lniacemi broda-

weczkami opatrzone Ch. OErstedtii

Juto nieregularnie, ju rodkowym otworem, ju poduna szpara

pkajce Ch. Stahlii.

187

Lepidoderma (de By. ms.). uskowiec.

Zarodnie siedzce lub trzoneczkowate, niekiedy pierwoszczowocnie o ciance pojedynczej, pokry-

tej licznemi, nader wiekiemi uskami, skadajacemi si z maej iloci istoty ustrojowej mocno zwa-

pnionej. uski te juto odstaj od cianki, ju te lea w soczewkowatych rozdwojeniach bony. Pod-

sady zazwyczaj wyksztacone.

Didymium sp. Schrad., Fr. ; Trichia sp. Poir. ; Physarum sp. Pers.; Leangium sp. Pr.; Gionium

sp. k. ; Reticularia sp. Rabenh.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten utworzony przez de Barego dla jednego gatunku, to jest u-
skowca tygrysowatego, przyjem tutaj, zmieniwszy jednak nieco jego charakter dla pomieszczenia

innych jeszcze luzowców.

89. L. tigrinum {Schrad.). L. tygrysowaty. — Zarodnie pókulisto spaszczone lub so-

czewkowate, czarne, szklistemi ze somiastym odcieniem uskami upstrzone, pod spodem silnie,

ppkowate, trzoneczkowate. Trzoneczek tgi, kruchy, czerwonawo-rdzawyj juto równowazki i

wysmuky ju krpy i ku górze nieznacznie rozszerzajcy si. Podsada brunatna, juto pókulista wy-
puka ju prawie kulista. Woni o wóknach pojedynczych ciemno-fioletowych, bez zgrubie. Zaro-

dniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 10,8 do 12,5 m. m. wielkie.

1797. Didymium tigrinum. Schrad., Nov. pi. gen,, p. 28, t. 6, f. 2, 3.

1801. Physarum tigrinum. Pers., Syn., p. 174. FI. dan., 1434, 1'.2.
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1801. Physarum scjuamulosum. Pers., Syn., p 174:

— Trichia tigrina. Poir., Enc, VIII, p. 53.

— Trichia squamulosa. Poir., Enc, VIII, p. 53.

1852. Leangium squamulosum. Fr., Stirp. femsj., p. 83.

1829. Didymium rufipes. Fr., 1. c, 111, p. 110.

1833. Cionium tigrinum. Lk., Handb., III, p. 410.

Wzmianka historyczna. — Gatunek opisany po raz pierwszy przez Schradera jak zwykle wybornie,

zaczona jednak figura pokroju pozostawia wiele do yczenia. Persoon opisa okazy o trzoneczku

krpym i ku górze zgrubiaym pod innem nazwiskiem, niesusznie Fries w Systerna mycologieum

przyj takie dwa gatunki zmieniajc tylko nazw Persoona na inna.

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku s, wedug Schradera, barwy pomaraczowej, tworzce si

zarodnie s tobarwne stajc si póniej ciemno-ótemi i kasztanowato-ótemi. Pokrój do róny

od rónego wyksztacenia trzoneczka pochodzcy. Trzoneczek bywa zawsze tgi i kruchy, czerwono

lub pomaraczowo-rdzawy, rónego jednak ksztatu. Albo bywa on krpy, krótki, ku górze zgrubiay

a zarodnie wówczas pókulisto spaszczone, albo te jest on równowzki, wysmuky, a zarodnie s
wówczas soczewkowate. Zreszt jest on w pierwszym razie mocno pofadowany, w drugim za lekko

podunie porysowany. Zarodnie s pod spodem mocno ppkowate, czarne, licznemi, wielkiemi,

szklistemi uskami pokryte. uski te maj odcie somiasty lub zielonawo-ótawy, s tak liczne e
si brzegami czsto z sob stykaj. Zaledwie otwarte zarodnie ukazuj podsad wypuk rdzwo-

brunatn
;
po wyproszeniu zarodników dolna cianka zarodni odgina si mocno na dó, przezco pod-

sada wystpuje wicej na zewntrz i wydaje si by niekiedy kulist. Zreszt niezbyt dobrze rozwi-

nite zarodnie przyjmuj nieraz ksztaty mniej regularne, a podsada ich bywa niekiedy prawie ner-

kowata.

cianka zarodni jest bon nader tg, cienmo-óto-brunatn, przylega ona gadko do podsady.

Na powierzchni jej stoj liczne uski. S one soczewkowate, wazk nasad do cianki przyrose. Ska-

daj si przewanie z drobnych ziarn wapna
;
po odwapnieniu pozostaje niewielka ilo ustrojowej

istoty zachowujca pierwotne ksztaty uski. Trzoneczek wraz z podsad tworzy rurk o nader tgiej

ciance. Rura ta daje do rodka liczne wyrostki wóknowate, poczone z sob sieciowato, czsto

bonkowato spaszczone, przezco caa przestrze tej rurki jest podzielon na liczne faszywe komory.

Wewntrz tych komór znajduj si wielkie kuliste skupienia krysztaów nader drobnych, igowatych,

promienisto okoo jednego punktu skupionych. Woni skada si z licznych, zazwyczaj pojedyn-

czych, rzadko tylko rozdwojonych wókien, zupenie gadkich, ciemno-fioletowych, w obu kocach

nasady mocno zwonych i bezbarwnych.

Znajdowanie sio. —'Gatunek ten nie naley do pospolitych. Wyspa Hogland w Finladyi (Bren-

ner); Pizgau w Tyrolu (Sauter); Liebburg koo Konstancyi (Bauer); OEstrich nad Renem (Fuckel)

;

Heidelberg (Braunn); Belle-Croise pod Paryem (Roussel).

!J0. L. Carestianum (Rabenh.). . Carestiego. — Pierwoszczowocnie plackowate, wyduone,,

mocno spaszczone, licznemi, prawie stykajcemi si, wielkiemi, soczewkowatemi, szarawo-biaa-

wemi uskami pokryte. Woni bezbarwna o wóknach delikatnych w sie poczonych. Zarodniki

ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 13,8 do 14,6 m. m wielkie. Podsada niepozorna.
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1862. Reticularia Carestiana. Rabenh. msc. w Rabenhorsta Pungi Eur. Exic.,n° 4.'i0.

Opis. — Pierwoszczowocnie tego luzowca wystpuj pod postaci paskich, wyduonych podu_

szeczek, oblepiajcych ju z jednej ju prawie ze wszech stron (mufkowato) drobne gazki. Powierz-

chnia ich pokryta taklicznemi uskami, e cianki zarodni wcale nie wida. Po odpadniciu lub ob-

tarciu ich cianka wydaje si by prawie czarn. Podsada pokryta czarn, dla goego oka prawie nie-

widoczn ciank, równie wyduona i spaszczona.

cianka zarodni jest bon nader tg, ciemno-kasztanowat. uski pokrywajce j s ksztatów

wicej nieregularnych jak w poprzednim, podobnej budowy, tylko zwapnienia ich s krystalicznej

natury. Wielko ich zmienna waha si midzy 30 a 100 m. m. Podsada w przeciciu poprzecznem

pókulista spaszczona, podzielona jest bonkowatymi wyrostkami i wóknami na liczne faszywe ko-

mory, wród których le wielkie, od 18 do 40 m. m. w rednicy majce bryki wapna. Woni
o wóknach nader delikatnych, bezbarwnych, licznie rozwi llajcycrsi, lun sie tworzcych.

Znajdowanie si. — Gatunek ten odkry w roku 1861 Carestia koo Riva (Valsetia, w piemoncie).

Odtd nie znaleziono go.

91. L. Chailletii. Rfski. . Chilleta. — Zarodnie pókuliste, szerok nasad do podoa

lub leni przyrose, czarno-fioletowe, pokryte licznemi perowo-ochrowatemi wypuklinkami. Podsada

maleka, ochrowa. Woni o wóknach ciemno-fioletowyeh gst sie tworzcych, zarodniki ciemno-

fioletowe, kolczaste, od 10,8 do 12,5 m. m. wielkie.

Opis. — Juto na delikatnej boneczkowatej leni, ju te wprost na podou siedz gromadnie liczne

pókuliste, mocno wypuke zarodnie. Barwa ich ciemna upstrzona licznemi byszczcemi wypuklin-

kami perowo-ochrowatej barwy. Po wyproszeniu zarodników i woni cianka ich jest przewieca-

jca brudno-ochrowa, podobnie jak dolna, maleka podsada.

cianka zarodni jest bon tg, ochrowo zabarwion, w licznych miejscach soczewkowato rozdwo-

jon. W rozdwojeniach tych le skupienia krystaliczne wapna. Skupienia te tworz nieregularne

bryki. W jednem rozdwojeniu bony ley albo tylko jedna taka bryka, albo te bywa ich wicej,

do czterech zronitych pomidzy sob. Kada bryka skada si z igowatych, promienisto koo je-

dnego punktu zbitych krysztaków; po odwapnieniu pozostaje nieco istoty ustrojowej. Podsada po-

dzielona jest bonkowatemi wyrostkami i wóknami na liczne faszywe komory powypeniane

brykami krystalicznych skupie wapna. Woni skada si z cienkich wókien, czsto rozwidlaj-

cych si, licznemi odnogami w zbit sie poczonych.

Znajdowanie si. — Gatunek ten widziaem po raz pierwszy w zbiorach Kunzego w muzeum lip-

skiem, przesane ze Szwajcaryi przez Chilleta pod nazw « Stemonitis chalybrea ». Póniej odkryem

go w zbiorach pragskiego muzeum. Okazy te byy zbierane w hrabstwie Hauenstein przez Opiza.

Pokrewiestwo 4. — Piankowate (Spumariacaee).

Zrosozarodnie lub zarodnie opatrzone rodkow podsada. Woni przebiegajca promienisto od

podsady do cianki zarodni, o wóknach sie o wieloktnych oczkach tworzcych.
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DiACHEA Pr. aobnia.

Zarodnie rzoneczkowate. Trzonki przuduajce si we wntrzu zarodni w podsad, wraz z ni
wypenione drobnemi ziarnami wapna. Woni o wóknach przy podsadzi tszych, ku ciance

zarodni coraz cieszych, gst sie tworzcych.

Trichia sp. Buli.; Stemonitis sp. Trent., Pers. ;. Diachea Pr., Sys. orb. veg., 1, p. 143. '

• Wzmianka historyczna. — Rodzaj len zosta utworzonym w roku 1825 przez Friesa, który go dosko-

nale zcharakteryzowa. W 1859 poda de Bary dokadn budow anatomiczn, a w ostatnich cza-

sach udao si Alexandrowiczowi zrobi history jego rozwoju nader wan, bo wywiecajc miejsce

jakie powinien zajmowa w systemie.

92. D. leucopoda {Buli.). . bialonóka. — Zarodnie walcowate tpe, od przewiecajcych

zarodników fioletowe, piknie mienice si, trzoneczkowate. Trzoneczek krótki, w nasadzie zgru-

biay, nieno-biay, przeduajcy si we wntrzu zarodni w walcowat, tp, do wierzchoka niedo-

chodzc, nieno-bia podsad. Woni o wóknach biaawych, cienkich. Zarodniki

1791. Trichia leucopoda. Buli., Champ., p. 121, t. 502, f. 2.

1797. Stemonitis elegans. Trent. w Rolh. Cat., l.c, p. 220.

1801. Stemonitis leucostyla. Pers., Syn., p. 186.

. 1805. Stemonitis leucopoda. D. C, FI. fr., II, p. 257.

1825. Diachea elegans. Fr., Stirp. femsj., p. 84.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten opisany i odrysowany zosta doskonale ju w roku 1791

przez Bulliarda, z tego wic powodu uwaaem za suszne przyj jego nazwisko. W roku 1842 poda

orda (Icoii., V, p. 60, t. III, f. 38) rysunek analityczny i opisy w wielu razach niedokadne. Bdy te

zostay dopiero sprostowane przez De Barego.

Opis. -+- Z szerokiej nasady podnosi si krótki stokowaty trzoneczek, przeduajcy si do. wn-
trza zarodni w walcowat, niekiedy pogit podsad. cianka tak podsady jak i trzonka, stanowi-

cych jedn rur wypenion drobnemi ziarnami wapna, jest bon do tg, zupenie przezroczyst

i bezbarwn. cianka zarodni jest podobn bon; w miejscu gdzie trzonek przechodzi w podsad

przyrasta ona do jego cianki, i przeduajc si ku doowi obejmuje j pachwowato. Podsada, ja-

kemy wspomnieli, nie dochodzi nigdy do wierzchoka; z jej cianki bior pocztek rurki woni,

z pocztku do szerokie, w dalszym przebiegu coraz ciesze, wreszcie przechodzce w nader cienkie

AYókienka. Barwa ich pod drobnowidzem jasno-fioletowa. Woni od podsady zaraz rozgazia si

rozlicznie, odnogi te s ekowato pokrzywione, cz si z odnogami ssiednich wókien i tworz sie

wszechstronn o oczkach wieloktnych; rozgazienia pochodne s córa?; liczniejsze, odnogi ich co-

raz ciesze, ztd ló i oka sieci ku brzegom zarodni s coraz drobniejsze ; .wreszcie caa ta sie przyra-

sta do cianki zarodni za pomoc ostatecznych, króciuterikich, bezbarwnych wókienek.

Znajdowanie si. — Gatunek ten nierzadki w Europie, pojawia si zazwyczaj w pewnem miejscu

w bardzo znacznych ilociach. Widziaem okazy z La Calle w Algeryi i z poudniowego Ghili (zbierane

przez Gaya). Wedug Berkeleya, znaleziony take na Geylon i w Ameryce pónocnej.
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Nieznany gatunek aobni.

1836. Diachea fulgens. Fr. w Weinm., 1. c, p. 611.

Spumaria. Pers. Pianka.

Zrosozarodnie zoone z licznych, drzewkowato rozgazionych, obok siebie stojcych zarodni, oto-

czonych na zewntrz wspólne piankowat kor. Zarodnie drzewkowate, na zewntrz pokryte dro-

bnymi krysztakami wapna, wewntrz opatrzone podsad rodkiem przebiegajc i równie rozga.

ziajc si. Woni przebiegajca od podsady do cianki zarodni tworzy gst sie. Kora skada si

z pustych pcherzy (o ciankach zbitych z drobnych ziarn wapna) stykajcych si z sob, nieno-

biaych.

Mucilago sp. Mich. et Auct. ; Mucor sp. Gled.; Byssus. sp. Retz.; Reticularia sp. Buli., With.

;

Spumaria Pers., Fr. et Auct.; Didymium sp. Fr. ; Diderma sp. Wallr.
;

Wzmianka historyczna. — Rodzaj utworzony w roku 1797 przez Persoona, który, moe ze wszy-

stkich póniejszych autorów, najlepiej zna jego budow, jak to z opisu i zaczonego rysunku prze-

kona si mona. Fries sprowadzi w Systema wielkie zamieszanie, o czm przy opisie gatunku

wspomnimy.

93. S. alba {Buli.). 1*. okazaa. — Podsady puste, walcowate, do wierzchoka rozgaziajcych

si zarodni niedochodzce. Woni o wóknach nader grubych, gst sie tworzcych, w punktach

zbiegu mocno zgrubiaych. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste.

1729. Mucilago, 2. Mich., Nov. pi. gen., p. 216, t. 96, f. 2.

1753. Mucor. IT, c. Gled , Meth. fg., p. 160.

1755. Mucilago crustacea alba. Baltara, 1. c, p. 76, t. 40, f. G. H. I.

1768. Mucilago. Hall., n° 2129.

1769. Byssus bombycina. Retz., V. et Handl., p. 251.

1772. Mucilago, filamentosa, ramosa. Bonamy, 1. c., p. 135, t. 3.

1791. Reticularia alba. Buli., Ghamp., p. 92, t. 326.

1797. Spumaria Mucilago. Pers., Disp., p. 8, t. 1, 1'. a, b, c.

1801. Reticularia ovata v. 2. With., Bot. Arr. Ed. VI, v. 4, p. 463.

1803. Spumaria cornuta. Schum., FI. Ssell., n" 1415, FI. Dan., t. 1978, f. 1.

1805. Spumaria alba. D. C., FI. Fr.. II, p. 261.

1829. Spumaria alba, a larninosa et [i cornuta. Fr., 1. c, III, p. 95.

1829. Didymium Spumarioides. Fr., Sys. myc, 111, p. 121, non Sym. Gast.
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1833. Diderma spumariaeforme. Walii'., 1. c, n°2208.

— Sow., t. 280. ; Grew, Scott: Cr. FI., . 267. Necs., Sys., f. 94.

— Alesandrowicz, 1. c, t. I, f. 6, 7 et t. III, f. 4-10.

Wzmianka historyczna. — Znaczne rozmiary jakich zrosozarodnie pianki dochodz, a jednoczenie

zazwyczaj towarzyskie pojawianie si tyche w znacznych ilociach, s zapewne powodem, e luzo-

wiec ten ju przez najdawniejszych naszych autorów zostaje wspomnianym, a nieraz bardzo dobrze

oddawanym w grubo naszkicowanych rysunkach pokroju. Dopiero jednak Persoon w swojej « Dispo-

sitioi) utworzy nowy rodzaj i zcharakteryzowa go krótko ale wystarczajco. Z opisu jego, zaczo-

nych rysunków i ich objanienia wida, e Peroon zna : 1° kor pokrywajc zrosozarodnie, 2° bu-

dow drzewkowato rozgazionych zarodni, 3° woni. Fries w Systema mycologicum opisuje Spu-

mary najwidoczniej wedug starych okazów, z których ju wszystkie zarodniki wypady, to te daje

najzupeniej faszywe okrelenie rodzaju. Wedug niego pianka ma by pozbawion kory i woni
u budow zblia si do wykwitu. Raz tylko otrzyma Fries doskonale zachowane okazy pianki, po-

kryte jeszcze kor, od Weinmana z Petersburga, i te opisa pod nazw Didymium spumarioides. Taki

sam bd popeni Wallroth opisujcy kor pokryte okazy pod nazw Diderma spumariseforme. Do-

piero wreszcie Alexandrowicz podajc dokadn history rozwoju pianki objani jednoczenie jej bu-

dow z wszelkimi szczegóami.

Opis. — Na silnie rozwinitej, biaej lub ochrowatej leni, stoj liczne drzewkowato rozgazione

zarodnie. Wysoko jednego takiego rozgazienia dochodzi zazwyczaj 1 centymetra. Czsto jednak

z leni wychodz jzykowate, paskie, bonkowate wyduenia, na których dopiero stoj takie drzewka,

w skutek czego wysoko zrosozarodni pianki dochodzi niekiedy 3 centymetrów. Te drzewkowate

rozgazienia maj nastpujc budow : W przeciciu poprzecznem odnogi ich s juto okrge, ju
walcowate. Odnóg jest nadzwyczaj wiele, jedne wychodz z drugich, a wysoko ich bardzo zmienna.

Na zewntrz s one szarawe, mczaste od pokrywajcych ich drobniutekich, gwiazdkowa tych sku-

pie krysztaków wapna. Ostatnie ich koczyny s zawsze tpo zaokrglone. Wewntrz tych rozga-

zie przebiegaj podsady walcowate, wakie, wewntrz zupenie puste, zajmujce rodek i

wchodzce do wszystkich odnóg, i zazwyczaj przed ich kocem zamknite i tpo zakoczone. Nie-

kiedy jednak dobiegaj a do wierzchoka i otwieraj si tam na zewntrz wazk, elipsoidaln szpar.

Przestrze pomidzy podsad a ciank zarodni wypeniona jest gst sieci, woni i mas zarodni-

ków. Przy nasadzie tych drzewek albo podsady przyrastaj osobno, a cianka zarodni take osobno,

do leni, i wówczas jeszcze przy samej podstawie spotyka si woni i zarodniki ; albo te, ju

w znacznej odlegoci od nasady, cianka zarodni przylega mocno do podsady, i w;ówczas takie

drzewka wydaj si by wyniesione nad powierzchni leni przez dugi, cienki, wiotki, biay trzone-

czek. W cisem znaczeniu, waciwie kade takie drzewkowate rozgazienie jest zrosozarodni, a

poniewa liczne takie stoj obok siebie na leni, przeto pianka jest raczej zbiorem licznych zroso-

zarodni pokrytych tylko wspóln kor. Kora ta skada si z malekich, kilkuwarstwowych, zupenie

pustych, faszywych komór, o ciankach zbitych wycznie z nader drobnych ziarn wapna, i dlatego

po odwapnieniu niepozostawiajcych adnych ladów istoty ustrojowej. Woni tworzy sie o ocz-

kach gstych, wóknach nader grubych, w punktach zbiegu wieloktnie rozszerzonych, ciemno-fio-

letowych, wr miejscach nasady bezbarwnych i nieco zakrzywionych. cianki zarodni i rurek podsady

s bonkami najzupeniej bezbarwnemi.

Znajdowanie si. — W Europie, szczególniej pónocnej, bardzo pospolita. La Calle w Algeryi

(Roussel); Ameryka pónocna (Schweinitz).
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Nieznany gatunek pianki.

1873. Spumaria Michene. B. Gfr. Grev., 1. c, ii" 341.

RZD SMTOSZE (AMAUROCIETE/E).

Pojedyncze zarodnie lub zrosozarodnie, bez zwapnie. Zarodniki, woni i pod.sada prawie zawsze

jednostajnie czarno lub brunatno-fioletowo zabarwi one

Pokrewiestwo 1. — Sternonitaceae. Padziorkowate.

cianka zarodni albo niewyksztacona albo nader nika. Przeduenie trzonka tworzy wewntrz za-

rodni podsad, dajc, w licznych miejscach swej powierzchni, pocztek wóknom woni, rozga-

ziajcych si i w sie poczonych. Zawsze pojedyncze zarodnie.

Stemónitis (Gled.). Padziorek.

Zarodnie walcowate, na krótkich trzoneczkach gromadnie stojce. Pusta rurka trzonka przedua
si w rodkow pust, ku wierzchokowi zwajc si rurk podsady. Promienisto rozchodzce si

od podsady, liczne wókna w7oni tworz lun sie, a ostatnie ich rozgazienia s poczone w sie

powierzchown, równolegle do cianki zarodni przebiegajc i poczon z ni za pomoc nader

krótkich, delikatnych, prostopadle (do sieci) stojcych koczyków.

Lycoperdon Rupp.; Clathroidastrum Mich. ; Embolus Hall. ; Glathrus sp. L., Bolt.; Stemónitis sp.

Gled.; Tubulifera GEd. ; Tremella Wilki.; Mucor Jacq.; Trichia sp. Buli., With.

Wzmianka historyczna. — Wroku 1729 utworzy! Micheli rodzaj Clathroidastrum obejmujcy wszystkie

padziorkowate; w póniejszym czasie zmieni Gleditsch nazw Michelego na Stemónitis wczajc tu

take i liczne gatunki strzpka. Póniejsi autorowic w tym te ostatnim znaczeniu pojmowali rodzaj

Stemónitis a do czasów Persoona, który oddzieli Arcyri jako osobny rodzaj. Fries przyj dla Ste-

mónitis granic nakrelon przez Persoona, a tern samem obj pod tern nazwiskiem dwa nasze po-

krewiestwa : padziorkowatych i mrzykowalych. W pierwszóm podsada daje w licznych miejscach

pocztek woni, w drugiem woni rozchodzi si z wierzchokowego bonkowatego rozszerzenia sic

podsady. Trzy za rodzaje na jakie dawny rodzaj Stemónitis podzieliem, s nader charakterystyczne.

Pod dawn nazw zostawiem tylko gatunki, których woni tworzy sie na powierzchni, a dwa
inne rozdzieliem stosownie do tego, czy podsada dochodzi do wierzchoka, czy te tylko do poowy
wysokoci zarodni, na dwa rodzaje : Comatricha i Lamproderma.

94. S. fusca {Roth.). P. ciemny. — Zarodnie walcowate, tpe, gromadnie na silnie rozwini-

tej leni stojce, podsada dochodzca do wierzchoka zarodni. Lenia, trzonki, podsada, woni
i masa zarodników fioletowo-czarne. Powierzchowna sie woni .o okach nader drobnych, mniej-

szych lub mao co wikszych od zarodników. Zarodniki jasno-fiolelowe, prawie gadkie, od 6,6 do

9,2 m. m. wielkie.

ART. iv. . t>5
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1718. Lycoperdon capite cylindraceo Rupp., FI. Jen. 2, p. 304.

1729. Glathroidastrum obscurum majus. Mich., Nv. pi. gen., t. 94, f. 1.

1742. Embolus nigerrimus. Hall., Helv., p. 8, 1. 1, f. 1.

1745. Glathrus nudus. L., FI. suec, n° 1263.

1733. Stemonitis 1. Gled., Mcth. Jung., p. 141.

1768. Embolus. Hall., Helv., n° 2137, t. 48, f. !.

1777. Tubulifera cremor. FI. Dan., L 639, f. 5.

1787. Treraella typhina. Wilki., FI. Ber., p. 420.

1778. Mucor araneosus. Jacq., Misc. 2, p. 144, 1. 15.

1782. Stemonitis fusea. Roth. in Mag. f. Botan., p. 26 et FI. ger. 1, p. 548. — Ehr. ber., f 5.

Grev., 1. 170. — Corda, II, t. 12, f. 87.

1792. Trichia nuda. With., arr., IV, p. 477. Sow., t. 50.

1801. Stemonitis fasciculata. Pers., Syn., p. 187, p. p.

— Stemonitis typhoides. Aut. Ex. gr. Corda, Icon., IV, p. 34.

Wzmianka historyczna. — Gatunek od najdawniejszych czasów znany i przez rónych autorów

z mniejszem lub wikszem szczciem opisywany, zawsze z nastpnym a czsto i z p. rdzawym za je-

dno uwaany, tak nawet w ostatnich czasach przez Persoona. Wydatne rónice rozpozna dopiero

gruntowniej Ehrenberg w swoich Sybce myc. Ber., p. 25, f. V. — Tubulina cremor FI. Dan., Mucor

araneosus Jack. i Tremella typhina W. s zarodnianii dopiero w chwili tworzenia si.

Opis. — Wysoko zarodni w gatunku tym jest nader zmienna, a cay szereg form w jakich wyst-

puje daje si podzieli na dwa nastpujce szeregi :

a major. Zarodnie wraz z trzonkiem 7 do 12 M. wysokie, z tego na trzonek przypada 2 do 3 M.

P minor. Zarodnie wraz z trzonkiem 4 do 7 M. wysokie, z tego na trzonek przypada 1 do 1 1/2 M.

Na podou rozszerza si tga, byszczca, ciemna lenia, bona jej ciemno-brunatna opatrzona

licznemi fadami i marszczkami zbiegajcemi zawsze promienisto do nasad trzonków. Trzonek wraz

z podsad stanowi jedne tylko rurk, gitk, spryst, wewntrz pust, o ciance nadzwyczaj grubej,

o powierzchni pokrytej licznemi, podunemi, nader cieniutekiemi marszczkami. Rurka trzonka

bywa czsto pokryt na zewntrz warstw bezbarwn lub jasno-brunatno zabarwion,tsz od dou,

coraz ciesz ku górze, na zewntrz wydaje si by szklisto-byszczc. Znaczenie tej warstwy byo
objanione w czci ogólnej na str. 39 i nastpnej. Podsada dobiega a do samego wierzchoka stajc

si w kocu woskowato-cienk. Wókna woni rozchodz si na wszystkie strony promienisto od

podsady, krzywi si kowato, rozwidlaj coraz czciej ku brzegowi, wreszcie ostatnie ich rozga-

zienia tworz na powierzchni sie o oczkach nader drobnych, to jest wielkoci zarodników wy-

równywajcych, lub nieco tylko wikszych.

Uwaga. — Nieraz si zdarza, e caa gromada zarodni na jednj leni stojcych, w czasie

tworzenia si, w skutek nieprzyjaznych zewntrznych warunków, przestaje si dalej rozwija. W ta-
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kich okazach wszystkie nieraz zarodnie s mniej lub wicej z sob zlepione, a wierzchoki ich skada-

jce si ze zdbniaego pierwoszcza s czarne i lnice. Naturalnie e w takich okazach spotykaj si

w budowie wToni róne potwornoci, a wielko zarodników jest nader zmienna; niektóre z nich ^
dziesi razy od normalnych wiksze.

Oprócz tego kilka razy zdarzyo mi si spotka bardzo szczególne potwornoci. Podsada dobiegszy

do wierzchoka rozdymaa si w pcherz od 100 do 160 m. m. rednicy majcy, o ciance grubej, je-

dnostajnej, brunatnej, wewntrz pusty. Takie okazy nalece do formy minor, zostay przez Friesa

opisane pod nazw Stemonitis pumila (1. c, III, p. 159).

Wreszcie doda musz, e formy mniejsze s zazwyczaj we wszystkich zbiorach oznaczone jako

Stemonitis typhoides ; nie potrzebuj dodawa, e przy jakiem takiem zrozumieniu rzeczy, pomyka

taka jest prawie niepodobna.

Znajdowanie si. — Gatunek w Europie nader pospolity, a zapewne i w wiecie caym. Algeria

(Montagne); wyspy Maurytius (Bojan); Geylon, Jawa (Zollinger) ; Tasmania i Nowa Zelandya (wedug

Berkeleya); Vera-Cruz (Salle) ; Texas, Stany Zjednoczone i Kanada (wedug Berkeleya).

95. S. dictyospora. Rfski. P. podobny. — Zarodnie walcowate, tpe, na silnie rozwinitej

leni stojce, podsada dochodzca do wierzchoka zarodni. Lenia, trzonki, podsada, woni i masa

zarodników fioletowo-czarne. Powierzchowna sie woni o oczkach nader drobnych, mniejszych

iub mao co wikszych od wielkoci zarodników. Zarodniki jasno-fioletowe, od 6,6 do 9,2 m. m.

wielkie, o powierzchni opatrzonej listewkowatemi, sieciowato poczonemi zgrubieniami.

Opis. — Gatunek ten we wszystkich szczegóach do poprzedzajcego podobny, róni si zarodni-

kami lak wielkimi jak w poprzednich, których bonka jednak opatrzona jest na zewntrz bardzo

charakterystycznemi zgrubieniami. S to nadzwyczaj cienkie, wzkie i nizkie listewki poczone
w sie, o oczkach bardzo drobnych, wieloktnych.

Pierwoszcznie równie jak w poprzednim mleczno-biae.

Znajdowanie si. — Gatunek ten w Europie niewiele co rzadszy od poprzedniego.

96. S. splendens. Rfski. P. szerokosietny. — Zarodnie walcowate, tpe, na silnie rozwi-
• nitej leni stojce, podsada dochodzca do wierzchoka zarodni. Lenia, trzonki, podsada i masa
zarodników fioletowo-czarne. Powierzchowna sie woni o oczkach nader wielkich, trzy do czterech

razy szerszych od rednicy zarodników. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 6,6 do8,3m.m.
wielkie.

Opis. — Gatunek ten do padziorka ciemnego nader podobny co do budowy zarodników, róni si
od niego i od padziorka podobnego budow woni. Wókna wychodzce z podsady s daleko tsze,
mniej rozwidlajce si. Sie powierzchowna skada si z wókien bardzo tgich, a oka jej s bardzo
wielkie, zazwyczaj trzy do czterech, niekiedy jednak nawet siedm razy szersze od rednicy zaro-
dników.

Znajdowanie si. — Gatunek ten trzy razy tylko widziaem. W zbiorach wydanych przez Funka :

Fichtelgebirgs-Cryplogamen, n n
590, pod nazw : Stemonitis fasciculata. Dalej okazy zbierane przez

Bongarda w okolicach Petersburga. Wreszcie z Guyany francuzkiej zbierane przez Leprieura.
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96. A. S. ferruginea. Ehr. 1'. rdzaiuy. — Zarodnie walcowate, tpe, gromadnie na silnie roz-

winitej leni stojce, podsada przed wierzchokiem zarodni rozszczepiajca si na kilka wókien woni.
Lenia, trzonki, podsada i woni czamo-lioletowe, lecz masa zarodników cynamonowo-rdzawa.

Powierzchowna sie woni o oczkach nader drobnych, mao co wikszych od zarodjiików. Zarodniki

jasno-rdzawe, od o,3 do 7,3 m. m. wielkie.

1787. S. typhina. Willd., FI. Ber., p. 408.

1789. Glathrus nudus. Bólt.. Fung., t. 93, f. I.

1791. Trichiaaxifera. Buli., Champ., p. 118, t. 447, f. 1.

1801. Stemonitis fasciculata. Pers., Syn., p. 187, p. p. !

1803. Stemonitis yiolacea. Schum., FI. Stell., n° 1491.

1805. Stemonitis fasciculata. D, C, FI., Ir. 2, p. 256.

1818. Stemonitis ferruginea. Ehr., Silv. Bcrol., p. 20, f. VI. A. B.

1821. Stemonitis decipiens. Nees., Nov.act.Leop. Car., XVI, p. 95.

1872. Stemonitis heterospora. Oudem., Nedeii. Kruicl. Arch., 2 Ser., vol. 1. p. 167.

Wzmianka Instori/cznaJ— Pomimo to e gatunek ten przez rónych autorów ju bardzo wczenie by
wspominany, to jednake dopiero Ehrenberg w roku 1818 opisa go do dokadnie, a przedewszyst-

kiem wyszuka charaktery rónice go od padziorka ciemnego. W trzy lata potem poda Nees history

jego '.'ozwoju, o ile ta daje si bada szkem powikszajcem, i da mu nowe nazwisko. O ostatnim

synonimie Oudemansa wspomn na kocu.

Opis. — Gatunek ten od wszystkich poprzednich róni si bardzo wieloma charakterami. Pierwo-

szcznie jego s barwy ótej, a dojrzae zarodnie od masy zarodników cynamonowo-rdzawe. Po wy-

proszeniu zarodników, golm okiem niepodobna tego gatunku od innych odróni, pod drobnowi-

dzem jednak jestto rzecz bardzo atw. W poprzednich bowiem gatunkach podsada dochodzi a do

wierzchoka, stajc si coraz ciesz, wreszcie wybiega w falowaty cieniuteki wosek; przeciwnie

tutaj podsada w pewnej odlegoci od wierzchoka zarodni rozszczepia si na kilka odnóg, z których

kada rozwidla si dalej i w ogóle zachowuje jak kade wókno woni wychodzce z podsady. Zreszt

wszystkie szczegóy budowy s tu* takie same jak u padziorka ciemnego, dlatego w ich powtarzanie

bawi si nie bdziemy.

Dodam tylko, e trzoneczek bywa tu stosunkowo zwykle duszym; bywa on zazwyczaj 2, rzadko

tylko 1 1/2 M. wysokim. Dugo trzonka wraz z zarodni w okazach które widziaem, waha si mi-
dzy 6 a 12 M., przypuszczam jednak, e mog si znale i znacznie nisze formy.

Uwaga. — Tak samo jak w padziorku ciemnym, tak te i w tym gatunku w skutek nieprzyjaznych

zewntrznych okolicznoci, cae gromady zarodni mog si le lub niezupenie wyksztaca. Natural-

nie zarodnie wówczas s znacznie nisze, a wielko zarodników waha si w bardzo znacznych gra-

nicach. Takiemi le rozwinitemi zarodniami padziorka rdzawego jest Stemonitis heterospora Oude-

mansa, jakem si naocznie przekona na askawie przesanych mi przez autora okazach.

Znajdowanie si. — W Europie równie pospolity, jeeli nawet nie pospolitszy od padziorka cie-

mnego. Alger, La Calle (Durieu); Ceylon, Nowa Zelandya (wedug Berkeleya); przyldek Dobrej Na-

dziei (Gueinzius) ; San-Domingo (wedug Berkeleya); Stany Zjednoczone Ameryki pónocnej.
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Nastpujce gatunki opisane pod padziorkiem nie s mi znane :

183 i. Stemonitis crypta. Sz., Amer. Ig., n°23ol.

1 834. Stemonitis maxima. Sz., Amer. fg., n° 2319. Poniewa w spisie Schweinitza Stemonitis

fermginea nie jest wymieniona, a opis tu zaczony zgadza si z tym gatunkiem, bardzo

wic by moe, e Stemonitis maxima jest padziorkiem rdzawym o zarodniach bardzo

wyduonych.

1873. Stemonitis porphyra. B. et C, Cfr. Grev., n" 374.

1847. Stemonitis subclauata. Zoll., Cfr. Flora, p. 301. Okazów oryginalnych Zollingera nie mo-

gem nigdzie odnale, sdzc jednak z opisu, uwaam gatunek ten za czuprynk gst.

1848. Stemonitis tenerrima. Curtis., Cfr in Sollins. Jour., VI, p. 349, n° 17. Sdzc z opisu przypu-

szczam, e to moe by czuprynka Persoona.

1873. Stemonitis tenerrima. B. et C, Cfr. Grew, n° 373.

1803. Stemonitis tubulina. A et Sz., I. c, p. 102. Gatunek ten znam w dojrzaym stanie; nie ma
on nic wspólnego z padziorkiem ciemnym, jak to przypuszcza Fries, ale ma do zawi
budow, któr historya rozwoju zapewne najlepiej wyjani. Tymczasowo wic nie po"

mieszczam go zupenie tutaj, a pragncych bliszych szczegóów odsyam do wybornego

opisu Albertiniego i Schweinitza.

COMATRICHA (PltEUSS.). CzUPRYNKA.

Zarodnic walcowate lub kuliste, trzoncczkowate. Trzonek przeduajcy si bezporednio wewntrz
zarodni w podsad, zazwyczaj od niej duszy. Podsada ku górze coraz ciesza, przynajmniej trzech

czwartych wysokoci zarodni dochodzca. Woni z podsady pocztek biorca, zazwyczaj wókna jej

licznie rozwidlajce si, poczone w sie, lecz na powierzchni zarodni nie tworzce do cianek ró-

wnolegej sieci jak w padziorku. cianka zarodni zazwyczaj bardzo nika, odpadajca, niekiedy nawet

zupenie niewyksztacona.

Clathroidastrum Mich.; Mucor sp. L., Scop., Scheef.; Lycogala sp. Hall. ; Embolus sp. Jaq.; Clathrus

Batsch.; Stemonitis sp. Roth.,Persr, Fr. ; Trichia sp. Buli.; Comatricha Preuss.

Wzmianka historyczna. — Juemy wymienili nieco wyej, przy padziorku powody, które nas

skoniy do utworzenia z niektórych dawnych gatunków Stemonitis nowego rodzaju; wypada mi tu

tylko wspomnie, e Preuss w roku 1851 opisa w « Linnei » (p. 141) dwa niby nowe luzówce pod

nazw Comatricha, a poniewa pokazao si, e one nie s nowe, ale nale do Stemonitis i wanie
do tych gatunków, które mi wypado od padziorka odczy, przeto przyjem rodzajow nazw
Preussa, zmieniajc naturalnie charakter rodzaju.

97. C. typhia (Roth.). C z. gsta. — Zarodnie towarzysko lecz nieskupiono stojce, walco-

wate, tpe, czsto w rodku przewizisto zwone, nieco na bok skrzywione. Trzoneczek od zarodni

przynajmniej dwa razy krótszy. Podsada rodkowa z przeduenia trzoneczka powstajca, ku wierzcho-

kowi przebiegajca, nastpnie rozszczepiajca si na liczne odnogi wókien woni. Woni o wóknach
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licznych, pogitych, ciemno-brunatuych, przez liczne rozwidlenia bardzo zbit sie tworzcych, ku
cianie zarodni coraz cieszych. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, od 4,6 do 6,7 m. m. wielkie.

1729. Clathroidastrum obscurum minor. Mich., Nv. pi. gen., p. 214, t. 94, f . 2.

1760. Mucor eapitulo fusco fugaci. Scop., FI. Car., 1, p. 66.

1772. Mucor Stcmonitis. Scop. FI. Car., p. 493; Schaff., 1- c, v. IV, n°287, et v. III, p. 296, 1.296.

1778. Embolus lacteus. Jacq., Misc. aust., I, p. 137, t. 6.

1782. Clathrus nudus. FI. Dan., t. 758.

1783. Clathrus pertusus. Batsch., El. Cont., I, p. 263, n° 176, t. 30, f. 176.

1788. Stemonitis typhina. Iloth, FI. ger. 1., p. 547.

1789. Stemonitis filicina. Schrk., FI. bav.,n°1782.

1791. Trichiatyphoides. Buli., Champ., p. 119, t. 477", f. 2.

1796. Stemonitis typhina. Pers., Obs., I, 57.

1805. Stemonitis typhoides. D. C, FI. Fr., 2, p. 257 ; Ehrb. Syw., f. VII.

— Stemonitis bicolor. Fr. Herb!

1817. Stemonitis leucopoda. Fr., Sym. Gastr., p. 16.

1 s 4-2. Stemonitis pumila. Corda, Icon., v. V, p. 59, t. 3, f. 37.

Wzmianka historyczna — Gatunek ju przez bardzo dawnych autorów wspominany, zosta dopiero

w roku 1786 przez Batscha jak najwyborniej opisanym i dobrze odrysowanym. Opis Bulliarda jest

daleko gorszy, pomimo to wypadao przyjjego nazwisko, gdy nazwa gatunkowa Batscha nie daje

si utrzyma. W ostatnich czasach opisa Corda t czuprynk pod nazw Stemonitis pumila; jego Ste-

monitis typhoides jest z pewnoci tylko maym padziorkiem ciemnym.

Opis. — Czuprynka ta nader charakterystycznego pokroju i budowy, daje si z atwoci od innych

odróni. Zarodnie jj stoj zazwyczaj towarzysko obok siebie, nigdy jednak tak skupione jaku pa-

dziorka. Kada umieszczona na malekiej, koowej, czarno-purpurowj, byszczcej leni, niekiedy

wspólnej dla kilku blizko siebie stojcych zarodni; w kadym razie lenia jest bardzo delikatna,

znikliwa. W dojrzaym stanic caa zarodnia pokryta jest tg, wietnie srebrzysto byszczc bon,

lekko podunie pomarszczon, przeduajc si ku doowi i obejmujc trzonek w lun, mocno po-

fadowan, równie byszczc pochw. W tym stanie ksztaty zarodni s najwidoczniejsze, s one

' zazwyczaj w poowie wysokoci nieco zwone, odkd skrzywiaj si na bok, a pod wierzchokiem

bywaj zwykle lekko, maczugowato nabrzmiae. cianka ta opada z atwoci, a wówczas zarodnie wy-

daj si by brunatne, wyniesione na krótkim, mym, czarnym trzoneczku. Po wyprónieniu zaro-

dników, pozostaje woni tga, trwajc i zachowujca pierwotne ksztaty zarodni. Wysoko zaro-

dni zmienna i nieproporcyonalna do dugoci trzonka. Wszystkie formy daj si podzieli na dwie

nastpujce grupy :

a. genuina. Zarodnie wraz z trzonkiem od 2 1/2 do 4 M. wysokie, zarodniki od 4,6 do 5,8 m. m.

wielkie. Tu nalece okazy maj :
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przy wysokoci trzonka M., dugo zarodni wynoszca od 2 do 2 1/2 M.

a ,, » IM. » » » od 2 do 2 1/2 M.

1,5 M. » » » od 1 1/2 do 2 i 21/2 M.

B. pumila. Zarodnie wraz z trzonkiem zaledwie 2 M wysokie, woni równie gst sie two-

rzca, lecz o wóknach cieszych, zarodniki od 5,8 do 6,6 m. m. wielkie. Trzonek bywa tu od J/2 do

3/4 M. wysoki a odpowiednie do tego zarodnie od 1 1/2 do 1 1/4 M. dugie.

cianka zarodni jest bon tg, pod drobnowidzem zupenie bezbarwn. Trzonek jest rurk pust

o ciance tgiej, brunatnej, przeduajcej si w rurk podsady. Podsadaw górnej czci zarodni prze-

biega gzygzakowato, a wreszcie pod wierzchokiem rozchodzi si na kilka grubych wókien. Z pod-

sady na wszystkie strony rozchodzi si promienisto woni. Odnogi jej bior pocztek w bardzo ma-

ych (od 8 do 12,5 m. m.) odstpach, jako rurki, które zaraz zaczynaj si rozwidla i rozmaicie rozga-

zia. Rurki te pozostaj rurkami a do poowy przebiegu i tworz tu siedo lun. W dalszej jednak

drodze ku ciance zarodni na jednej czwartej promienia, rurki staj si wóknami naturalnie cieszemi,

a jednoczenie rozgazienia ich s coraz liczniejsze, a tern samom i sie coraz gstsza, i wreszcie

w ostatniej jednej czwartej promienia, ku. ciance wókienka staj si jeszcze ciesze, rozgazienia je-

szcze liczniejsze, a sie nadzwyczaj gsta, zbita, ostatnie jej odnogi s nader krótkie, proste koriczyki

za pomoc których styka si ze ciank zarodni. Szczególniejszy charakter tej woni polega na tm, e
kade wókno woni zaraz od nasady zaczyna si bardzo gsto rozwidla i na wszystkie strony rozga-

zia, lecz nie daje odnóg do ssiednich wókien, lub tylko bardzo nieliczne. Tak samo zachowuje si,

woni i w dalszym przebiegu, ztd te caa woni skada si z licznych pczków woni, coraz g-
stsz sie tworzcych ku cianie zarodni; pczki te s z sob poczone tylko nielicznemi odnogami

i to przewanie tylko w ostatnich miejscach przebiegu, o stosunku tym najatwiej przekona si mona
patrzc z góry, pod drobnowidzem, na cay system woni.

Znajdowanie si.— Gatnnek ten naley w Europie do czstych. Odmiana (i daleko rzadsza : Kopen-

haga (OErstedt), Lipsk w ogrodzie botanicznym (Mettenius).

98. C. F rie s i a na (De By). C. F ries a. — Zarodnie juto kuliste ju jajowate, ju elipsoi-

dalno wyduone, od 1/2 do 1 1/2 M. wysokie. Trzoncczek szydowaty, czarny, lnicy, od 1 1/2 do

3, niekiedy nawet do 6 M. wTysoki, przechodzcy wewntrz zarodni w podsad. Podsada dochodzi do

poowy lub trzech czwartych wysokoci zarodni, a nastpnie rozczepia si na liczne wókna. Woni
o wóknach kowato pokrzywionych, gst sie tworzcych, niewybiegajcych nigdzie, nawet na

brzegach zarodni w wolne koce, w caym prawie przebiegu jednakowo grubych. Zarodniki fiole-

towo-brunatnc, o bonie tgiój lecz gadkiej, od 8,3 do 10,8 m. ni. wielkie.

1753. Mucor., Embolus. L. sp.pl., n° 1185?

1768. Lycogala. Hall., 1. c, n° 2146?

1797. Stemonitis reticulata. Trent., 1. c, p. 223?

1791. Stemonitis nigra. Pers. in Gmel. Sys. nat., p. 1467, n° 4.

1797. Stemonitis atrofusca: Pers., Disp., p. 11.)) - £^
1797. Stemonitis atrofusca, p nigra. Pers.,Disp., p. 54.
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1801. SLcmonitis ovata. Pers., Syn. p. 189.

18013. Trichia mucoriformis. Schum., FI. Stell., n° 1469.

1803. Stemonitis violacea. Schum., FI., Saell., n° 1491. p. p.

1802. Stemonitis nigra Scbura., FI. Stell., n° 1493.

1803. Stemonitis globosa. Schum., FI., Saell. n° 1494.

1818. Trichia alba. Sow.,Eng. Fg., t. 259.

1818. Stemonitis obtusata. Fr., Sym. Gart.,p. 17.

1851. Comatricha obtusata. Preuss., l.c., p. 141.

1851. Comatricha alta. Preuss., 1. c, p. 141.

18*$ Stemonitis Friesiana. De By. « oblonga de By non Fr.! fi obtusata, Fr. in litt. ad Jack. CIV.

Rabenh., Fg. Eur.,n°568.

Wzmianka historyczna. —
•
Jak si zaraz dowiemy, pod nazwa czuprynki Friesa pomieszczam szereg

form, zazwyczaj za dwa gatunki uwaanych ; z tego powodu cay zapas synonimów jaki podaem, od-

nosi si to do jednej to do drugiej z tych form. Dalej wiele nazwisk jest bardzo niepewnych, inne od-

nosz si do okazów dopiero w rozwoju bdcych. Z tych wszystkich powodów uznaem za najsto-

sowniejsze przyj nazw proponowan przez de Barego.

Opis. — Cay szereg form tu nalecych daje si. niekiedy odnie do jednego z nastpujcych dwóch
typów.

a. obovata : Zarodnie prawie dokadnie kuliste, lub w przeciciu podunem sercowate, od 1/2 do

3/4 M. dugie.

(5. oblonga : Zarodnie jajowate, od dou czsto rozdte, lub te wyduono-clipsoidalne, od 3/4 do

1 1/2 M. dugie. W obu razach w nasadzie trzonka wyranie ppkowate.

Gatunek ten wystpuje zazwyczaj gromadnie. Kady z osobna trzoneczek przechodzi w delikatn,

czarno-purpurow, lnic leni, niekiedy wspóln dla kilku bliej siebie lecych zarodni. Trzone-

czek \v nasadzie nieco zgrubiay, wyduony, szydowaty, czarny, lnicy, zazwyczaj od 1 1/2 do 3 M.

niekiedy jednak do 6 M. wysoki, bardzo^czso kowato skrzywiony. Ksztat zarodni, jak wiemy, bardzo

zmienny, od dokadnie kulistego przechodzi przez wszystkie porednie formy do jajowatego, i znów

<>d tego do wyduono-elipsoidalnego. Dugo wic zarodni waha si w ogóle midzy 1/2 a 1 1/2 M.

Zarodnie wraz z trzonkiem w wikszoci razów s 4 M. wysokie, niekiedy mog jednak doj i 7 1/2 M.

Trzonek przechodzi wewntrz zarodni w podsad i przebiega do pó lub trzech czwartych jej wysoko-

ci, a nastpnie rozszczepia si na kilka wókien woni. Wókna woni bior pocztek w licznych miej-

scach podsady, tylko tutaj nieco tesze, zreszt w caym przebiegu jednakowo grube. Zaraz od nasady

rozwidlaj si czsto, przebiegajc kowato cz si poprzecznemi take kowato pokrzywionemi

wóknami, ostatnie ich rozgazienia nic wolne lecz poczone z ssiedniemi. Razem powstaa sie

jest nader tg, zbit, kasztanowato-brunatn. Zarodnie bywaj juto zupenie nagie, wówczas bru-

natne, cme, ju delikatn, nader znikliw ciank pokryte, wówczas byszczce. cianka jest bonk
nader delikatn, bezbarwn. Trzoneczek jest rur, o ciankach nader tgich, brunatnych, zewntrz;
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których przebiegaj§ sieciowao poczone, tgie, brunatne wókna, fakt odkryty przez Alexandrowieza.

Znajdowanie si.— Gatunek ten przytrafia si do czsto w lasach, szczególniej na mocno zmursza-

em drewnie, w Europie. Zreszt zaeuropejskich okazów nie widziaem.

99. C, Persoonii Rfski. C. Pers o ona.— Zarodnie juto jajowato-walcowate, ju kuliste, a

w wierzchoku zaostrzone, pod spodem lekko ppkowate, od 1/3 do 1 M. dugie. Trzonki szydowate,

od i/2 do 3/4 M. wysokie, przechodzce wewntrz zarodni w podsad, przebiegajc prawie do wierz-

choka zarodni. Woni o wóknach kowato pokrzywionych, gst sie tworzcych, niewybiega-

jcych w wolne koce, w caym prawie przebiegu jednakowo grube. Zarodniki jasno -fioletowe, gad-

kie, od 6,6 do 8,3 m. m. wielkie.

1797. Stemonitis papillata. Pers., Disp., p. 10, l, 1, l'. 4.

1829. Stemonitis oblonga. Fr., 1. c, III, p. 159.

1836. Stemonitis ovata, c minor. Wein., 1. c, p. 613.

1841. Stemonitis pulchella. Berk. in anand Mag., p. 431, t. 12, f. 11.

Wzmianka historyczna. —Podobnie jak wpoprzednim gatunku poczyem tutaj szereg form. których

dwa skrajne typy byy dotd za dwa odrbne gatunki uwaane.

Opis. — Cay szereg tu nalecych form, daje si odnie do jednego z dwóch nastpujcych

typów:

a. obovata. Zarodnie prawie kuliste, lecz w wierzchoku spiczasto zaostrzone, a pod spodem ppko-

wate, to jest w przeciciu podunem sercowate lub jajowate, od 1/5 do 1/2 M. dugie. Trzoneczek od

1/2 do 3/4 M. wysoki.

S. oblonga. Zarodnie wyduono elipsoidalne, lub jajowato wralcowate, doi M. dugie. Trzoneczek

od 1/2 do 3/4 M. wysoki. Gatunek ten do poprzedniego nader podobny, róni si przedewszyslkiem

podsad dochodzc prawie do wierzchoka, trzoneczkiem znacznie krótszym, zazwyczaj wyprostowa-

nym i wreszcie zarodnikami mniejszymi. Zreszt pod wzgldem budowy woni nie przedstawia

rónic, chyba e wókna jj s tutaj w caym przebiegu znacznie ciesze jak w poprzednim.

Znajdowanie si, — Gatunek do rzadkich nalecy przytrafia si równie jak poprzedni na zmursza-

em drewnie :

a : Lipsk (Schmidt); Kopenhagn(OErstedt); Trois-Moulins pod Paryem (Roussel). Formy : fi Femsjo

(Fries) ; Bonn (Nees).

100. C. lax a R fs ki. C. rozp ierzch a. — Zarodnie kuliste, zaledwie 1/2 M. wrednicy majce,
o trzoneczku sztywnym, czarnym, niedochodzcym 1 M. dugoci. Podsada prawie do wierzchoka

przebiegajca, tam rozdzielajca si na dwa lub trzy wókna. Woni o wóknach [w caym prze-

biegujednakowo grubych, bardzo tgich, nader lun, rozpierzch sie tworzcych. Ostatnie rozga-
zienia kowato poprzecznemi wóknami poczone, nieliczne tylko wolno wybiegajce, widekowato
rozdzielone. Zarodniki gadkie, ciemno-fioletowe, od 9,2 do 10,8 m. m. wielkie.

Opis. — Gatunek ten odznacza si przedewszystkiem nader rozpierzch sieci, utworzon przy
tern z nader tgich, bo od 2.5 do 5,3 m. m., zazwyczaj 4 m. m. szerokich wókien. Zarodnie maj od

AUT. IV. 20
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()/i do 0,5 M. rednicy, trzonki od 0,7 do 0,8 M. wysokoci. Trzonek i podsada stanowi pusl rurk
o ciance tgiej, brunatnej.

Znajdowanie si. — Dotychczas tylko w Freiburgu w Bryzgowii raz znaleziony przez De Barco.

101. C. uffinis Rfshi. C. pokrewna.— Zarodnie walcowate, tpe, do 2 M. wysokie, o trzo-

ncczkn znikajco krótkim. Podsada prawie do wierzchoka przebiegajca, tam rozdzielajca si na

dwa do piciu wókien. Woni o wóknach przy nasadzie znacznie tszych jak w dalszym przebiegu,

bardzo lun, rozpierzch sie tworzcych, w punktach zbiegu czstokro trójktnie zgrubiaych.

Ostatnie rozgazienia kowatemi, poprzecznemi wóknami poczone, niektóre tylko wolno wy-
biegajce. Zarodniki jasno-fioletowe, brodaweczkowatc, od 5 do 6,7 m. m. wielkie.

Opis. — Do poprzedzajcego z budowy woni podobny, lecz wókna przy nasadzie do 5,3 ni. m., a

w dalszym przebiegu do 3,4 m. m, szerokie iw punktach zbiegu czstokro trójktnie zgrubiae. Za-

rodnie od 1,3 do 1,8 M. wysokie, trzoneczki za dochodz zaledwie 0,2 do 0,3 M. dugoci. Zreszt
róni si od poprzedniego i zarodnikami.

Znajdowanie si. — Gatunek ten do bardzo rzadkich naley, widziaem tylko okazy z Freiburga

w Bryzgowii (De Bary) i Kijowa (Walz).

Uwaga. — By moe, e ostatnie dwa gatunki czuprynki s daleko pospolitsze jakby si zdawa
mogo, tylko nie. s spostrzegane, z powodu nader lunej i atwo znikliwej woni, po wyproszeniu

wic zarodników zaledwie s widzialne dla goego oka..

LAMrRODERMA Bfski. Blyszczak.

Zarodnie kuliste lub elipsoidalne, trzoneczkowate. Trzonek przeduajcy si bezporednio w pod-

sad, zaledwie do poowy wysokoci zarodni dochodzc, juto walcowat, ju najczciej w wierz-

choku maczugowato nabrzmia. Woni z podstawy pocztek wizkowato biorca, zazwyczaj

regularnie rozwidlajca si, rzadko tylko w popltan sie poczona. cianka zarodni delikatna,

najczciej metalowo byszczca si, niekiedy tga i w nasadzie zarodni miseczkowato trwajca.

Mucor. sp. Leers. ; Trichia sp. Hoff., Schum. ; Physarum sp. Pers., Fr.; Stemonitis sp. A et Sz.;

Fi\, etc.

Wzmianka historyczna. — Ju powyej przy padziorku podalimy powody, które nas skoniy do

utworzenia z tych dawnych gatunków Stemonitis nowego rodzaju. Tutaj dodam tylko, e poniewa

gatunki te oprócz charakterystycznej budowy podsady posiadaj wszystkie wietnie byszczc
ciank zarodni, przeto nazwaem jeLamproderma.

101. L. physaroides (A.etSz.).B. srebrzysty. Zarodnie kuliste, o ciance srebrzysto me-

talowo byszczcej, trzoneczkowate. Trzoneczek czarny, my, szydowaty, rozszerzajcy si w ma-

lek koow leni po podou, a wewntrz zarodni przechodzcy w krótk, maczugowato nabrzmia

podsad, niedochodzc do poowy wysokoci zarodni. Woni o rurkach fioletowo-brunatnych

pojedynczo z podsady biorcych pocztek, w dalszym przebiegu rozwidlajcych si coraz czciej i po-

czonych poprzecznemi rozgazieniami w sie, ku powierzchni zarodni do zbit. Zarodniki jasno-

brunatne, od 12,5 do 11,2 m. m. wielkie, mocno kolczaste.

1805. Stemonitis physaroides. A. et Sz., 1. c, p. 103, t. 11. f. 8.
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Opis. — Zarodnie tego gatunku s dokadnie kulisie, mniej wicej 1 M. rednicy majce; cianka

ich delikatnie pomarszczona, wietnie srebrzyslo-metalowo byszczca, jest bon zupenie bezbarwn,

w górze nader delikatn, ku podstawie tsz, miseczkowato trwajc, odginajc si przytem nieco

ku doowi, w skutek czego zarodnie po otwarciu si w wierzchoku, s zazwyczaj w nasadzie trzonka

lekko ppkowate. Trzoneczek czarny, my, szydowaty, w podstawie nieco zgrubiay, wreszcie roz-

szerzajca si na podou w malek niepozorn leni. Trzoneczek bywa od 2 do 3 M. wysoki, w nasa-

dzie 0,4, pod wierzchokiem 0,15 M. szeroki. Trzoneczek przedua si wewntrz zarodni w podsad

z pocztku walcowat, 0,1 M. szerok, póniej maczugowato nabrzmia, 0,18 szerok. Trzonek wraz

z podsad tworz tylko jedne rurk o cianie tgiej, bdcej lekko pofadowan, ciemno-brunatn

bon. Rura ta wypeniona jest nader tgiemi wóknami, sieciowato popltanemi, nieraz bonkowalo

rozpaszczonemi i niby w tkank przechodzcemu Wókna te wychodz na zewntrz podsady i prze-

chodz tu we wókna woni. Wókna rozwidlaj si wielokrotnie pod ktem prostym, lub niebardzo

ostrym, cz si pomidzy sob zupenie poprzecznemi i tworz sie ku powierzchni coraz gstsz i

w ogóle do zbit i sztywn.

Niezupenie dojrzae zarodnie maj powierzchni m, brunatnawo-czarn lub czarn.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do do rzadkich luzowców, spotyka si najczciej na

mchach. Drezno (Dittmarsch) ; Halla nad Sal (Sprengel) ; uyce (Albertini i Schweinitz); Salcburg

(Sauter); Pierre - Perluis w szwajcarskim Jura (Braun); Fóret de Rosmont w Wogezach (Mou-

geaut).

102. L.Schimperi Rfski. B. Schimp er a. — Zarodnie kuliste o ciance czarno-zielono lub

brzowo-metalowo byszczcej, trzoneczkowate. Trzoneczek czarny, byszczcy, sztywny, szydowaty,

przechodzcy Wewntrz zarodni w przewrotnie jajowat, do poowy wysokoci zarodni zaledwie do-

chodzc podsad. Woni o wóknach czarno-brunatnych, biorcych pojedynczo pocztek z podsady,

w dalszym przebiegu rozwidlajcych si coraz czciej i poczonych poprzecznemi odnogami w sie

ku powierzchni zarodni bardzo zbit. Zarodniki brudno-fioletowe, delikatnie kolczaste, od 10,8 do

11,5 m. m. wielkie.

Opis. — Gatunek ten do poprzedniego nader podobny, ale we wszystkich czciach tszy, róni si

przedewszystkiem ksztatem podsady. W byszczaku srebrzystym podsada pocztkowo jest walcowata

a tylko w wierzchoku maczugowato nabrzmiaa, tutaj za zaraz od nasady rozszerza si ku górze ima
ksztat przewrotnie jajowaty, jest ona 0,3 M. szeroka. Dalej zarodnikami mniejszymi i delikatniej kol-

czastymi. Zarodnie maj przeszo i M. rednicy, cianka ich jest bon tg, jasno-brudno-ioletow

Trzoneczek od 3 do 4 M. wysoki, przy nasadzie 0,6, przy wierzcboku 0,15 JM. szeroki, posiada bu-

dow najzupeniej tak sam jak w poprzednim gatunku. Woni jak w poprzednim.

Znajdowanie si. — Jedyne okazy tego gatunku jakie widziaem, zostay mi dorczone przez W. P.

Schimpera, znalezione przez niego w okolicach Mulhuzy w Alzacyi.

103. L. columbina (Pers.). B. wietny. — Zarodnie kuliste lub przewrotnie jajowate, nie-

biesko lub czarno-fioletowo metalowo byszczce. Trzoneczki czarne, byszczce, juto walcowate,

tylko w nasadzie nieco zgrubiae, juto szydowate, wewntrz zarodni przechodzce w podsad. Pod-

sada walcowata, w wierzchu ostrokrgowo zaostrzona, dochodzca do poowy wysokoci zarodni.

Woni o wóknach ciemno-brunatnych, pojedynczo z podsad pocztek biorcych, w dalszym prze-

biegu tylko trzy lub cztery razy rozwidlajcych si, lun sie tworzcych. Zarodniki od 11,5 do

14,5 m. m. wielkie, fioletowe, delikatnie kolczaste.
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1775. Mucorviolaceus. Leess., FI. Herb., n° 1128.

1790. Trichia violacea. Hoffm., Veg. er., p. 5, t. II, f. 1.

1801. Physarum eolumbinum. Pers., Sys., p. 173.

1808. Trichia columbina. Poir., Enc., 1. e., n° 17.

';.' 1803. Physarum salicinum. Schum., FI. Sieli., n° 1431

.

1829. Physarum bryophilum. Fr.,1. c, III, p. 133.

1837. Physarum bryophilum, [5 melanoecphalum. Corda, Ic., I, p. 22, t. IV, f. 287.

Wzmianka Idstoryczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy dokadnie opisany przez Persoona, czy

cytowane przedtem synonimy Leersa i Hoffmana tutaj rzeczywicie nale, jest bardzo wtpliwem,

dlatego te nazwisko Persoona zatrzymaem. We dwa lata po opisie Persoona stworzy Schumacher

nowy gatunek pod nazwa Physarum salicinium, który jest bez zaprzeczenia tylko niedojrzaym by-
szczakiem wietnym, dlatego o zarodniach ciemnych i mych. Wreszcie ostatni synonim Cordy jes^

take wtpliwym, bo autor nie wspominanie o ksztacie podady. Gatunek najzupeniej jeszcze nie-

dojrzay zosta zapewne opisany przez Chevalliego (FI. par., p. 347), pod nazw Fulgia encaustica.

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku, jak wszystkie dotd znane byszczaków, s óte. Zarodnie

maj ksztat kulisty, niekiedy jednak przewrotnie jajowate. O tej ostatniej formie wspomina Albertini

i Schweinitz (A. et Sz., 1. c, p. 93). Trzoneczek lónj bywa dugoci. Najczciej jest on zaledwie

nieco duszy od zaród ni, tgi, gruby, walcowaty, sztywny i wyprostowany, w innym znów razie szy-

dowaty, w nasadzie zgrubiay, do 4 M. wrysoki, zawsze czarny i lnicy, rozszerzajcy si na podou

v.- malek leni. Podsada bardzo charakterystyczna, walcowata, w wierzchoku ostrokrgowo za-

ostrzona, dochodzca poowy wysokoci zarodni. Woni o wóknach tgich, pojedynczo z podsady

pocztek biorcych, w dalszym przebiegu zrzadka tylko rozwidlajcych si i dlatego tworzcych

sie do lun. Jest to bardzo charakterystycznem dlatego gatunku, e wókno w caym przebiegu,

od podsady a do cianki zarodni, zaledwie od trzech do czterech razy rozszerza si na odnogi. Wókna

woni s eiemno-brunatne. cianka zarodni jest bon w górze jasno, ku doowi ciemno biunatn lub

fioletow, czsto w caej przestrzeni janiejszemi plamami upstrzon. Jakemy wspomnieli niezu-

penie dojrzae zarodnie maj ciank m, czarno-brunatn.

Znajdowanie sit;. — Gatunek ten rzadziej si przytrafia od byszczaka srebrzystego; widziaem okazy:

Wgry (Haszlinski) ; Pinzgau w Tyrolu (Sauter); Jura szwajcarskie (Braun) ; Sedan (Oly). Mia by
znaleziony w Laponii (Sommerfeld); na uycach (Albertini i Schweinitz) ; w Zelandyi (Schuma-

cher); koo Pragi (Corda).

104. L. violacea (Fr.). B. ja snówo s >j. —Zarodnie soczewkowate, z wierzchu wypuke, pod

spodem soczewkowato spaszczone, a w nasadzie trzonka ppkowate, od 1/2 do 3/4 M. szerokie, sta-

lowo lub iioletowo-niebiesko-metalowo byszczce si. Trzonki czarne, lnice, szydowate, ze wspól-

nej, brunatnej leni wychodzce, wewntrz zarodni przeduajce si w dokadnie walcowat,

w wierzchoku ucit podsad. Wókna woni zaraz od nasady rozlicznie rozwidlajce si, gst

sie tworzce. Woni po wyproszeniu zarodników biaawa. Wysoko zarodni wraz z trzonkiem

od 1 do 1 1/2 M. Zarodniki jasno-fioletowe, delikatnie kolczaste, od 9,2 do 10,8 m. m. wielkie.

1829. Stemonitis violacea.Fr., 1. c , III, p. 162.
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Opis. — Z silnie rozwinitej, brunatnej, Lnicej leni, podnosz si liczne, wyprostowane, sz\ (Io-

wate, czarne, lnice trzoneczki, uwieczone kulistemi, pod spodem miseczkowato spaszczonemi za-

rodniami. Barwa zarodni zmienna, juto stalow a, ju fioletowo lub niebiesko metalowo mienica si.

Zarodnie s w nasadzie trzonka lekko lecz wyranie pepkowate; cianka ich w górnej czci zni-

kliwa, u dou tsza. Woni po wyproszeniu zarodników biaawa, czsto mienica si od drobinek

cianki zarodni, przyronitych do jej ostatnich koców. Lenia jest bon tg, brunatn, opatrzon

licznemi zmarszczkami i fadami, zbiegajcemi do nasady trzonków. Rurka trzonka i podsady we-

wntrz zupenie pusta, o ciance nader pustej, brunatnej, gadkiej. cianka zarodni jest bon
w wierzchoku zarodni delikatn i bezbarwn, ku nasadzie daleko tsz i brunatn. Woni bierze

pocztek z wierzchoka walcowatej, ucitej podsady, rurki jej tylko w nasadzie lekko zabarwione,

zreszt najzupeniej bezbarwne. Rurki te zaraz od nasady rozwidlaj si nader licznie, odnogi ich

nieco kowato skrzywione, zachowuj si podobnie, czc si z ssiedniemi, tote sie woni jest

nader gsta, zbita i tga.

Znajdowanie sir — Gatunek ten naley do niezbyt rzadkich byszczaków : Lipsk (Auerswald)
;

Reichardsbrunn w Turyngii (De Bary) ; hrabstwo Hauenstein w Czechach (Opiz); Liezey w Wogezach

(Jacuel.); Trois-Moulins pod Paryem (Roussel) ; Konstancya(Kirsner). Widziaem wiele jeszcze in-

nych okazów bez oznaczonego miejsca, gdzie byy zbierane.

105. L. S a.uteri Iifski. B. S aut era. — Do poprzedniego podobny, lecz we wszystkich cz-
ciach tszy. Zarodnie kuliste, pod spodem lekko spaszczone, 1 M. szerokie, rónie metalowo mie-

nice si. Trzoneczki czarne, lnice, szydowate, ze wspólnej, nader silnie rozwinitej, tgiej leni,

wychodzce, wewntrz zarodni przeduajce si w dokadnie walcowat, w wierzchoku ucit pod-

sad. Wókna woni zaraz od nasady rozlicznie rozwidlajce si, nader gst, zbit sie tworzce.

Gonia po wyproszeniu zarodników jasno-kasztanowata. Wysoko zarodni wraz z trzonkiem 2 M.
Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 12,5 do 15. m. m. wielkie.

Opis. — Gatunek ten do poprzedniego nader podobny, mógby by i za odmian uwaany, przedc-

wszystkiem róni si tylko wielkoci i uzbrojeniem zarodników, zreszt rónice s mao znaczce.

cianka zarodni w dolnej czci zarodni pozostaje, po wyproszeniu zarodników miseczkowata. Wo-
ni nie biaawa lecz jasno-kasztanowata i zreszt wszystkie rozmiary daleko wiksze.

Znajdoicanicsi. — Raz tylko znaleziony przez Sautera w okolicach Salzburga.

106. L. nigrescens Rfski. B. czarniawy. — Zarodnie kuliste, do 1/2 M. rednicy majce,

rónie metalowo mienice si. Trzonki czarne, lnice, szydowate, cienkie, wewntrz zarodni prze-

duajce si w dokadnie walcowate, w wierzchoku ucite podsady. Wókna woni zaraz od nasady

rozlicznie rozwidlajce si, nader gst, zbit sie tworzce. Woni po wyproszeniu zarodników

czarniawa. Wysoko zarodni wraz z trzoncczkiem 1 M. Zarodniki fioletowe, od 8,3 do 9,2 m. m.

wielkie, gadkie.

1873. Lamproderma yiolacea, p nigrescens. Rfski w Fuck. Sym. Myc. 2, Nach., p. 70.

Opis. — Gatunek ten do byszczaka jasnowosego podobny, róni si woni dla goego oka czar-

niaw, pod drobnowidzem brunatn. Bona zarodni zupenie bezbarwna. Zarodniki mniejsze i zu-

penie gadkie.

Znajdowanie si. — Eberbach nad Renem (Fuckel) ; liastatt (Schroeter).
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Uwaga. — Ostatnie trzy gatunki byszczaka maja wiele wspólnego, przedewszystkiem podsad wal-

cowata, w wierzchoku ucita, wonie zaraz od nasady rozwidlajce si, o odnogach kowato skrzy-

wiajcych si i gsta zbit sie tworzcych. Róni si wzgldn barw woni i cianki zarodni i rón
wielkoci i uzbrojeniem zarodników. By moe, e wypadnie je poczy w przyszoci w jeden ga-

tunek, jeeli si znajd formy przejciowe.

107. L. Arc y rio d es (Somf.). B. trway. — Zarodnie kuliste lub elipsoidalno-wyduone,

lioletowe, lub niebieskawo -metalowo byszczce, trzoneczkowate. Trzoneczek .ju znikajco krótki,

ju i M. wysoki, równie jak silnie rozwinita lenia, czarno-brunatny, lnicy, wewntrz zarodni

w podsad przechodzcy. Podsada juto walcowata i w wierzchoku ucita (tak zazwyczaj w formach

kulistych), juto nieznacznie ku górze zwajca si i przechodzca w kilka wókien woni (tak za-

zwyczaj w formach elipsoidalno wyduonych).Woni biaawo-brunatna, o wóknach zaraz od nasady

rozwidlajcych si, kowato pokrzywionych, gst, zbit sie tworzcych. Zarodniki ciemno-fiole-

towe, mniej wicej mocno kolczaste, od 12, 5 do 16, o m. m. wielkie.

1827. Stemonitis Arcyrioides. Somf. in Tidsk. f. natur. Vid. Ghristianiae; 1827. Cum icone.

— Stemonitis ch&lybea. Pers. in litt. ad Desmas.

1801. Stemonitis Carestise. Ces. et De. Not. in Erb. Crit. Itak, n° 883.

1860. Stemonitis Morthieri. Fuck. Sym, Myc, p. 339. Fg. rhen., n° 1447

Wzmianka historyczna. — Gatunek wybornie opisany przez Sommerfelda, pomimo to, zapewne ze

wzgldu na zmienny ksztat zarodni i wzgldn dugo trzonka, w ostatnich czasach dwa razy

jeszcze zosta opisany.

Opis. — Gatunek ten od wszystkich innych byszczaków odrónia si na pierwszy rzut oka tem,

e cianka zarodni w dolnej poowie jest nader tga, i po rozprószeniu górnej poowy i zarodni-

ków pozostaje mocno przyronita do trzonka, w postaci gbokiej miseczki. Brzeg tj miseczki

jest zazwyczaj mocno poszarpany. Lenia zazwyczaj silnie rozwinita, mniej lub wicej lnica,

czarno-brunatna. Zarodnie stoj juto towarzysko, ju poskupiane w podune szeregi. Barwa zaro-

dni zmienna, zawsze metalowo byszczca si, juto fioletowo, ju stalowo-niebieska. Wysoko
zarodni wraz z trzonkiem waha si midzy 1 1/2 do 2 1/4 M. Trzonek ju znikajco krótki, ju

1 M. dugi. Ksztat zarodni zmienny we wszystkich przejciowych formach od dokadnie kulistego

do wyduono-elipsoidalnego. Nastpujca tablica bdca rezultatem bardzo wielu pomiarów najle-

piej rzecz ca objani.
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Dugo trzonka

z zaroc nia.

1,3 M.

1,3 »

1,8 i)

1,55 »

1,53 i)

1,55 »

1,75 »

1,75 i)

1,75 »

2 »

2,25 »

2,25 ii

Ksztat zarodni

Szeroko Dugo

zarodni

1,25 M.

1

0,5

0,5

1

1,5

0,75 »

0,75 »

1,25 »

1,25 »

1 »

0.75 »

1,25 M.

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,25 »

1,5 »

1,5 »

1,5 i)

1,25 )>

Dugo trzonka

0,05 M.

0,5 »

0,5 ))

0,05 »

0,03 »

0,05 »

0,23 »

0,5 )>

0,5 »

0,5 »

0,75 »

1 »

Wzgldna dlugo
trzonka

jeeli dugo
zarodni

wzita jest za 100

4

50

30

3,3

3,3

3,3

1,6

40

75

3,3

50

80

* x oznacza kulisty,

** e oznacza elipsoidalny,

Najwidoczniejszym jest, e cay ten szereg form, z których wiele spotyka si obok siebie na

jednej i tej samej leni, nie da si rozdzieli ani ze wzgldu na ksztat zarodni, ani stosownie do

rónej dugoci trzonka. Doda tu jeszcze wypada, e zarodnie kszatów kulistych posiadaj pod-

sad walcowat, w wierzchoku ucita, dochodzca zaledwie poowy wysokoci zarodni, kiedy

tymczasem w formach wyduonych podsada zaraz od nasady zaczyna si powoli lecz stale

zwa ku górze, i wreszcie w mniej wicej trzech czwartych wysokoci zarodni przechodzi

w kilka wókien woni. W tym ostatnim wic razie podsada jest podobnie zbudowana jak w czu-

prynce. e jednak formy kuliste z podsadami walcowatenri, w wierzchoku ucitemi, czciej

si zdarzaj, i dalej e cay pokrój tego luzowca przypomina odrazu byszczaka, pomieciem ten

gatunek w tym ostatnim rodzaju; w kadym razie gatunek ten stanowi bez zaprzeczenia przejcie

pomidzy cuprynk a byszczakiem, tak jak czuprynka gsta stanowi przejcie od czuprynki do

padziorka.

Woni wizkowato z podsady pocztek biorca, o wóknach ciemno- brunatnych lub czarnia-

wych, bardzo gsto rozwidlajcych si, w caym przebiegu kowato pokrzywionych, gst, zbit sie

tworzcych. cianka zarodni w wierzchoku delikatna, prawie bezbarwna, ku nasadzie tsza, bru-

natno zabarwiona. Piurka trzonka i podsady nader tga, ciemno-brunatna, o ciance nader tgiej,

wewntrz pusta.

Znajdowanie si. — Byszczak ten do rzadkich naley. Widziaem okazy : Bjerke pod Chri-

stiani (Sommerfeld) ; Fonthaven pod Kopenhag (OErstedt); Reichenbach (Siegmund); hrabstwo

Hauenstein w Czechach (Opiz); la Falaise w7 Wogezach (Mougeot); Newchatel (Morthier).

0)8. L. Fuckeliana Rfski. Ii. Fuckla. — Zarodnie dokadnie kuliste, prawie siedzce,

brzowo-metalowo byszczce, pod spodem lekko pepkowate. Trzoncczek znikajco krótki, przecho-
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dzcy wewntrz zarodni w pbdad. Podsada poowy wysokoci zarodni niedochodzca, stokowata.

Wókna woni zrzadka rozwidlajce si, poprzecznemi odnogami w lun sie poczone. Zaro-

dniki jasno- fiole towe, 8,3 do 9,2 m. ni. wielkie, o powierzchni opatrzonej listewkowatemi, w sie

poczonemi zgrubieniami.

1869. Physarum Licea. Fr. in Puck. Sym. Myc, p. 3'<2, non Fr. !

1873. Lamproderma Puckeliana. ltfski in Fuck. S. M. 2. Nach., p. 69.

Opis. — Gatunek ze wszech miar charakterystyczny. Trzoneczek nader króciutki, w ppku zarodni

ukryty, tworzy wewntrz zarodni malek, stokowato zaostrzon podsad. Jestto rurka cienko-

cienna wypeniona drobnoziarnist istot pierwoszczowatej natury. cianka zarodni w wierzchoku

nader delikatna, ku podstawie tsza, pokrywa podsad do której w zupenoci przyrasta. Z tej bonki

bierze pocztek woni zrzadka rozwidlajca si, poczona licznemi poprzecznemi odnogami.

Ostatnie rozwidlenia s nader dugie i woskowalo cienkie. Zarodnie maj mniej wicej 3/4 M.

rednicy.

Znajdowanie sir. — Gatunek nadzwyczaj rzadki, odkryty po raz pierwszy w okolicach Ebcrbachu

nad Renem przez Leopolda Fuckla.

10!). L. araj r ionema hIfski. D. s t >• ze p k osieiny. — Zarodnie dokadnie kuliste, malekie,

srebrzysto-metalowo byszczce, trzoneczkowate. Trzoneczek wyprostowany, szydowaty, czarny,

lnicy, rozszerzajcy si zazwyczaj w delikatn ciemno-purpurow leni na podou, i przecho-

dzcy wewntrz zarodni w cieniutek, walcowat, ucit podsad. Woni wizkowato pocz-

tek biorca, o wóknach tgich, w caym przebiegu jednakowo grubych, zaraz od nasady kowato
skrzywionych, najrozmaiciej z sob popltanych, gst, zbit sie tworzcych, ostatnie odnogi z sob
zronite, nigdy niewybiegajce wolno. Zarodniki jasno-tioletowe, gadkie, 6,6 do 7,5 m. m.

wielkie.

Opis. — Zarodnie wraz z trzoneczkiem dochodz wysokoci zaledwie 1 M. Zarodnie kuliste,

1/3 do 1/2 M. rednicy majce, o powierzchni mocno pomarszczonej, srebrzysto byszczcej. Trzo-

neczek szydowaty, czarny, lncy, cieniuteki, wyprostowany, tworzy wraz z podsad rurk we-

wntrz pust, o ciankach tgich czarno-brunatnych. Woni odrazu przypominajca woni
strzpka; wókna jej czarne, w caym przebiegu jednakowo grube, zaraz od nasady skrzywiaj si,

przebiegaj kowato zachodzc midzy inne, tworzc sie gst, zbit, w której niepodobna le-

dzi przebiegu pojedynczych wókien, bo jedne przechodz w drugie, nawet ostatnie rozgazienia

nie wybiegaj wolno, lecz zrastaj si z sob podobnie jak w czuprynce rozpierzchej.

Znajdowanie si. — Gatunek ten zosta znaleziony w bardzo znacznych ilociach przez Alexandro-

wicza i Nowakowskiego, w pamie gór wito-Krzyskich na zmurszaem drewnie.

Pokrewiestwo 2. — Mrzykowate (Enerthenemacese).

Zarodnie trzoneczkowate. Trzonek przeduajcy si wewntrz zarodni w podsad przebiegajc

do jej wierzchoka i rozszerzajc si tam w krkowat bon. Woni tylko z tego krkowatego

rozszerzenia pod sady pocztek biorca.



LUZÓWCE. .-,qq

Enerthenema. Bow. Mrzyk.

Wókna woni zrzadka rozwidlajce si, niepoczone w sie, o kocach wolnych.

Arcyria sp. Schum.; Stemonitis sp. Fi\; Enerthenema Bow.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten zosta w roku 1828 opisanym przez Bowmana, który zna-

laz go wr modym jeszcze stanie, lecz history rozwoju poda po raz pierwszy de Bary w roku 1859,

dajc jednoczenie blisze szczegóy tyczce si wewntrznej budowy tego luzowca.

110. E. elegans. Bow. M. mac ko waty. — Zaradnie kuliste, nagie, ciemno-brunatne,

w wierzchoku byszczcym, czarnym, malekim makiem uwieczone, trzoneczkowate. Trzone-

czek czarny, my, ostrokrgowy, w7 chwili przejcia w podsad znacznie zwony. Podsada ostro-

krgowa, w wierzchoku zarodni rozszerzajca si w bonkowat tarczk, zazwyczaj mackowato

wystajc nad powierzchni zarodni czarn, lnic. Woni z brzegu i spodu tej tarczki pocztek

biorca, o rurkach w caym przebiegu równowzkich, nielicznie tylko rozwidlajcych si, o ko-
cach wolnych. Zarodniki jasno-fioletowT

e, gadkie, 8,6 do 10,8 m. m. wielkie.

1803. Arcyria atra. Schum., FI. Ssell., n° 1487. FI. Dam, t. 1494.

1828. Enerthenema elegans. Bow. in Trans. Linn. Soc, v. XVI, p. 151, tb. 16.

1829. Stemonitis mammosa. Fr., 1. c, III, p. 161.

1839. Stemonitis papillata. De Bary, 1. c.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy opisany przez Schumaohera, który

mia przed sob okazy w czci niedojrzae, w czci za zjedzone przez owady. Opis jednak i ry-

cina duskiej flory s nader liche. Miaem jednak przed sob oryginalne okazy, które usuwaj

wszelk wtpliwo co do tosamoci nazwy. Nastpnie znajdujemy z kolei czasu do dokadn
prac Bowmana, który gówne punkta budowy rozpozna i zuy do zcharakteryzowrania rodzaju.

Fries w Systema mycologicum zmieni nazw: Schumachera przenoszc jednoczenie ten luzowiec

do rodzaju stemonitis ; najwidoczniej nie zna rokiem wczeniej wypublikowanej pracy Bowmana.

Wreszcie de Bary, piszc history rozwoju bdcego w mowie luzowca, nazywa go Stemonitis pa-

pillata Pers. Jak wiemy, nazwa ta waciw jest pewnemu gatunkowi czuprynki, którmy nazwali

czuprynk Persoona.

Opis. — Zaradnie tego luzowca maj wraz z trzonkiem 1 M. lub nieco wicej wysokoci; z tego

poowa przypada na dokadnie kulist zaradnie. Zaradnie s zupenie nagie, to jest pozbawione wa-

ciwej cianki; niekiedy jednak powierzchnia ich bywa pokryt warstw zanikowo wyksztaconych

zarodników", tabliczkowato spaszczonych, bez zawartoci, wieloktnych i stykajcych si cile bo-

kami. Tylko w tm miejscu gdzie trzonek przechodzi w podsad daj si spostrzega lady cianki

zarodni pod postaci malekiej, miseczkowatej bonki, widzialnej tylko pod drobnowidzem. Trzo-

neczek rozszerzajcy si zwykle na podou w malerik, czarniaw, kolist leni, ma ksztat ostro-

krgowy, w podstawie 0,23 M. szeroki, i albo stopniowo, stale lecz nieznacznie zwajcy si ku

górze, albo te z pocztku prawic walcowaty, zwa si gwatownie od wejcia do wntrza zarodni.

W wierzchoku podsada bywa od 20 do 33 rn. m. szeroka. Pod samym ju wierzchokiem podsada

zaczyna si na raz ku górze rozszerza, tworzc maleki lejek ; lejek ten bywa od góry zawsze nieco

zaklenit bonk zamknity. Brzegi tego lejka rozszerzaj si w malek, bonkowat, kolist

ART. IV. 27
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tarczk. rednica tej tarczki wynosi od 85 do 120 m. m. Najczciej rodkowa cz lej tarczki

wystpuje nad powierzchni zarodni pod postaci czarnego, lnicego macka, niekiedy jednak

zdarza si e caa tarczka jest pokryt dwoma warstwami zarodników. Brzeg tej tarczki jesl niere-

gularnie wyzbiony, kady zb daje pocztek jednemu wóknu woni, przewana jednak ilo wó-
kien woni bierze pocztek ze spodniej strony tego bonkowatego spaszczenia podsady. Trzonek

wraz z podsad stanowi jedne tylko 'rurk, o ciance nader tgiej, czarno-brunatnej, wypenionej

sieci zoon z bardzo tgich, brunatnych, 7,2 do 10,6 m. m. szerokich wókien. Jestto wic po-

dobna budowa jaka najwicej zdarza si u wielu byszczaków. Woni skada si z tgich wókien,

w caym przebiegu równowzkich, rozwidlajcych si zaledwie dwa do czterech razy, tylko wy-
jtkowo tu i owdzie spotyka si dwa wókna poczone poprzeczn odnog ; koce tych wókien s
zazwyczaj rozwidlone w dwa króciutkie ciesze wókienka, zawsze zupenie wolne. Powierzchnia

wókien najczciej gadka, niekiedy bardzo licznemi, niepozornemi i nieregularnemi zgrubieniami

opatrzona.

Znajdowanie si. — Mrzyk naley do rzadkich luzowców, Schumacher znalaz go w okolicach

Kopenhagi, Sommerleld w Laponii, Bowman koo Wrexham w Denbighshire, Curtis wedug
Berkeleya w Karolinie; widziaem okazy z okolic Frankfurtu nad Menem (de Bary), Bennerod

nad Renem (Fuckel), i z okolic Petersburga (Bongard pod nazw Dictydium operculatum!)

Uwaga. — Zarodniki tego luzowca podobnie jak wszystkich innych ulegaj nieraz smutnemu
losowi, to jest bywaj zjadane przez owady. Rezultaty strawienia ich ukazuj si na tym padole pa-

czu, juto pod postaci krótkich walczyków, ju te nieregularnych gaek, w których mona jeszcze

rozrónia lady pojedynczych zarodników po resztkach ich bony. Po raz pierwszy u tego gatunku

spostrzeg to i opisa Schumacher, nazywajc je « globuli spermatici. » Fries wspomina o nich mó-
wic « sic dicli globuli spermatici sunt sporidia conglobata, nec semper pra^sentes ». Tymczasem

w ostatnich czasach opisa je znów Berkeley w «The Annales of Zoology and Bolany. Sec. Ser. »,

V. V, 1850, pg. 366, t. Xl, f. 7., dajc im jednak zupenie inne znaczenie. Przypuszcza on miano-

wicie e w mrzyku zarodniki s typowo, poskupiane po pi do szeciu i zamknite w pcherze przy-

twierdzone za pomoc krótkich trzoneczków do woni. e tak nie jest, przekonywa nas nic-

ylko stan dojrzay ale i historya rozwoju, i naley przypuszcza e szanowny mykolog angielski zosta

w tym razie oszukanym przez owady.

Pokrewiestwo 3. — Amaurochsetaceae. Smtoszkowate.

Zrosozarodnie zoone z licznych, wyduonych, zupenie nagich, w jednej warstwie cile obok

siebie stojcych zarodni ustawionych kilkoma warstwami na sobie. Wzdu zarodni dolnych i re-

dnich warstw przebiegaj podsady. Podsady pojedynczych zarodni zronite pomidzy sob tworz

drzewkowate rozgazienia, przyronite do podstawy zrosozarodni w kilku miejscach. Zarodnie

rednich i górnych warstw posiadaj wonie, o wóknach poczonych w sie wspóln dla wszy-

stkich zarodni. Rozgazienia sieci gste, w punktach zbiegu trójktnie zgrubiae.

Amaurocujete Rfski. Smctosz.

Zrosozarodnie bardzo zmiennych ksztatowi wielkoci, pokryte delikatn, papierow kor. Pod-

sady i woni bardzo zmiennie wyksztacone stosownie do wysokoci zrosozarodni.

Lycoperdon sp. Sow.; Lycogala sp. A. et Sz.; Dermodium sp. LK., Fr.; Strongylium sp. Swtz.

Fr.; Lachnobolus Fr. Orb. Veg. non Sum Veg.; Reticularia Fr.
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Uwaga. — Zawikan§ terminologi tego rodzaju dla uniknicia zbytecznego powtarzania rozbior

we wzmiance historycznój przy gatunku.

111. A. atra (A. et Sz.) S. zmienny.

1803. Lycoperdon fuliginosum. Sow., Eng. Fg., t. 257.

1803. Lycogala atrum. A. et Sz., 1. c, p. 83, t. 3, f. 3.

1808. Dermodium inuinans. Lk., Diss. 1, 1. c, p.25?

— Arongylium atrum. Lk. apud Steudel

!

1813. Strongylium atrum. Swartz. Vet Ac. Handl., p. 110.

1817. Strongylium majus. Pr., Syna. Gast., p. 9.

1823. Lachnobolus cribrosus. Fr., Sys. Orb. Veg. 1, p. Ii8.

1829. Reticularia atra. Fr., 1. c, III, p. 86.

Wzmianka historyczna. — W roku 1803 poda Sowerby po raz pierwszy rycin przedstawiajca sm-
tosz, zaczajc krótki i bardzo powierzchowny opis. W dwa lata potem znajdujemy bardzo dokadne

dane pod tym wzgldem w pracy Albertiniego i Schweinitza. Link fabrykujcy masami nazwy rodza-

jowe, opisa najzupeniej niedojrzae okazy tego luzowca pod nazwa Dermodium inquinans. Swartz

przeniós gatunek ten do innego rodzaju, to jest do Strongylium, pod którem to nazwiskiem ze zmie-

niona wprawdzie nazw gatunkow, opisuje go w 1817 roku Fries w Symbo!a3 gasteromycorum. Jak

wiemy gatunek ten posiada w bardzo rónym nieraz stopniu rozwinite porl sady i woni; otó

bardzo wysokie zrosozarodnie smtoza przedstawiajce szczególnie pikn woni, sdzc je by no-

wym rodzajem, opisuje Fries w Systema orbis YCgetabilum pod nazw Lachnobolus cribrosus

w roku 1825. W cztery lata potem, ten sam autor w Systema mycologicum przyjmuje rodzaj Reticu-

laria i przenosi wreszcie tam w mowie bdcy luzowiec. Opisujc tam budow wewntrzn sm-
toza mówi : « structura in diversis individuis non paruni yariat » i jednoczenie podajc dalej opis

luzowca nazwanego niegdy przez siebie Lachnobolus cribrosus, wypowiada przypuszczenie, e moe
to jest tylko tak szczególnie rozwinita Reticularia atra. Ze wszystkich proponowanych nazw rodza-

jowych zdaje mi si, e tylko Lachnobolus Friesa zasuguje na uwzgldnienie; poniewa jednak au-

tor ten uy. w póniejszym czasie, tej nazwy dla luzowców nalecych do pyszniaków i poniewa

tam j te przyjem, przeto uwaaem za potrzebne utworzenie nowej nazwy rodzajowej. Amauro-

chsete ma przypomina smtn to jest ciemn barw podsad i woni waciw temu rodzajowi.

Opis. — Ksztat i rozmiary smtoza jak te i wszystkich zrosozarodni bywaj bardzo róne.

Mniejsze okazy s zazwyczaj pókuliste, wiksze poduszeczkowate, spaszczone niekiedy, jeeli rozwi-

jaj si na powierzchni pionowej krkowato zwieszone. Co do rozmiarów najmniejsze jakie widzia-

em, maj zaledwie 5 M. rednicy a 3 M. wysokoci; najwiksze s do 8 centymetrów dugie a przeszo

16 M. wysokie.

Powierzchnia ich barwy atramentowej, bywa zazwyczaj byszczca, gadka, opatrzona niere-

gularnym sieciowatym rysunkiem, o okach sieci wielobocznych, od 1/3 do 3/4 M. szerokich; nie-

kiedy jednak kora ta skada si z licznych wypukych usek, takiche rozmiarów jak w poprzednim

razie oka sieci, na które rozpada si po wyproszeniu zarodników. Kada usko, w tym razie jest przy-

ronit do ostatnich rozgazie woni. Tak wyglda kora najzupeniej normalnie dojrzaych za-

rodni, badana pod drobnowidzem ukazuje si by bonk delikatn, fioletow lub brunatn, opatrzon
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w pierwszym razie licznemi wielobocznie poczonemi litewkówatemi zgrubieniami. W innycb znów

razach, kora zrosozarodni jest zupenie ma, zlekka garbata bez sieciowalego rysunku na powierz-

chni, niedelikatna, papierowa, lecz tga, krucha i gruba. Badajc taka kor pod drobnowidzem

przekonywamy si, e ma budow podobn jak w pierwszym razie, ale na zewntrz jest pokryta

bardzo grub warstw istoty ustrojowej, bezbarwnej, drobnoziarnistej ; warstwa ta przyrasta nader

mocno do cienkiej, barwnej, wewntrznej bonki. Pod dziaaniem alkalii, ta zewntrzna warstwa pier-

wiastkowo si kurczy, nastpnie jednak pcznieje i tak silnie, e odstaje od waciwej kory i daje si

od niej z atwoci oddzieli mechanicznie; jestto wiec tylko warstwa zdbniaego i do budowy zro-

sozarodni nie zuytego pierwoszcza.

Z dna zrosozarodni podnosz si w kilku miejscach drzewkowate rozgazienia podsad. Rozga-
zienia te s mniej wicej walcowate, o powierzchni nieregularnemi wklsociami opatrzonej, nie-

kiedy spaszczone; ciany tych rur s walcowate, czarne, tgie, sztywne, spryste, niekiedy w wielu

miejscach spaszczone, lub te przechodzce w wstkowato spaszczone pasy bony nieregularnie po-

szarpanej, rónie szerokiej. Jeeli zrosozarodnic s malekie, to jest zaledwie 3 do 5 M. wysokie,

wówczas oprócz tych podsad a niekiedy zacztków woni w ich wierzchokach nie spotykamy nic

wicej. Tymczasem w wysokich zrosozarodniach znajdujemy sie woni, tern pikniej rozwinita,

im wysze s zrosozarodnie. W czci traktujcej o budowie wewntrznej rozwinlimy szeroko

powody tego szczególnego stosunku; tutaj wic wspomn tylko e zarodnie dalszych i rednich

warstw posiadaj tylko podsady nie tworzc woni, która rozwija sic tylko w pitej i wyszych

warstwach zarodni. naturalnie wic jeeli zrosozarodnie s tak nizkie e skadaj si tylko z czte-

rech warstw na sobie stojcych szeregów zarodni, to nie mog posiada woni. Normalnie i piknie

wyksztacona woni ma waciwy sobie pokrój. Jestto wszechstronna, gsta, sztywno wyprosto-

wana, nader sprysta sie o oczkach malekich, o wóknach tgich, wzach trójktnie zgrubia-

ych, czsto przechodzcych w bonkowate spaszczenia zacigajce niekiedy kilka oczek. Barwa

woni równie jak podsad czarna, kora zrosozarodni pka zazwyczaj nieregularnie, odrywa si od

dou i wreszcie odpada. Na podou pozostaje tylko mocno do nicgo przyronite dno zrosozarodni,

z którego w kilku miejscach wychodz drzewkowate rozgazienia podsad, niekiedy przechodzce

w wierzchoku w system woni. W razach gdy kora nic jest paska lecz skada si z licznych wy-

pukych brodaweczek, po dojrzeniu zrosozarodni odczaj si one pod postaci usek przyroni-

tych do ostatnich koczyn woni. Zarodniki fioletowe, kolczaste, od 14 do 15,8 m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — Zrosozarodnie, smtosza nie nale do rzadkich luzowców w caej Europie

i w danem miejscu wystpuj zazwyczaj w znacznych nawet ilociach.

Pokrewiestwo 4. — Brefeldiaeese.

Zrosozarodnie zoone z licznych, wyduonych, zupenie nagich, cile obok siebie w jednej

warstwie stojcych zarodni, ustawionych kilkoma warstwami na sobie. Wzdu zarodni dolnych
i

rednich warstw przebiegaj podsady. Podsady pojedynczych zarodni zronite pomidzy sob two-

rz liczne drzewkowate rozgazienia przyronite w wielu miejscach do dna zrosozarodni. W zaro-

diach. warstw rednich i górnych, z ich rodka rozchodz si promienisto nader cienkie, równo-

wzkie wókna woni, czce si z podobnemi sobie na granicach zarodni.

Brefeldia Rfski.

Zrosozarodnie nagie o powierzchni brodaweczkowatej. Wókna woni na granicach zarodni po-

czone pcherzykami granicznymi, wielokomórkowymi, bardzo zoonej budowy.
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Lycogla sp. Sow. non Aucl.
!

; Dermodium Pr. non LK! ; Reticularia Fr. ; Brefeldia Rfski.

Uwaga. — Dla uniknicia zbytecznego powtarzania, powiem wszystko co si tyczy terminologii

tego rodzaju przy wzmiance historycznej odnonie gatunku.

112. B. maxima{Fr.). Ii. okazaa. — Zrosozarodnie nagie o powierzchni brodaweczkow.itej,

purpurowo-czarniawe, niekiedy z oowianym odblaskiem na silnie rozwinitej, srebrzysto byszczcej

leni siedzce, zarodniki fioletowe, kolczaste.

1809. Lycoperdon epidendrum. Sow., Eng. Fg., 1. 400, i'. 2, 3.

•1817. Dermodium incminans. Fr., Sym. Gast., p. 9, non Lk !

1829. Reticularia maxima. Fr., I. c, III, p. 85.

Wzmianka historyczna. — Pomidzy kilkoma wtpliwymi rysunkami Sowerby'ego, znajduje si

take lusowiec opisany pod nazw : Lycoperdon epidendrum. Jedna figura przedstawia go w mo-
dym, druga w dojrzaym ju stanie. Barwy i cay pokrój pozwalaj przypuszcza e to jest Brefel-

dia. Podobnie bardzo niedokadny opis zosta podany przez Friesa, pod nazw Dermodium inrpui-

nans Lk, i gdyby nie wzmianka póniejsza autora, monaby prdzej przypuszcza e to o smtoszu

mowa. Dopiero w roku 1829 spotykamy po raz pierwszy nasz luzowiec bardzo dokadnie opisany

przez Friesa pod nazw : Reticularia masima. Ju kilka lat przedtem ten sam autor tworzc

rodzaj Reticularia w Systema orbis vegetabilium (p. 147), wspomina e tu naley take pomieci
« Fuligines keves », to jest wanie brefeldi. Nareszcie w roku 1873 w mojej rozprawie oddzieliem

luzowiec ten z szeregu Reticularii i stworzyem z niego nowy rodzaj powicajc go pamici do-

ktora Brefelda, mego przyjaciela, znanego na polu prac mykologicznych z caego szeregu piknych

odkry.

Opis. — Zrosozarodnie brefeldii wystpuj zazwyczaj w niezmiernych masach, pokrywajc nie-

kiedy sob podoe na bardzo znacznej przestrzeni. Na silnie rozwinitej, srebrzysto byszczcej

leni siedz zrosozarodnie od o M. do 3 centymetrów wysokie, o powierzchni stale nagiej, bro-

daweczkowatej, brodaweczkach lekko wypukych, niekiedy przez ziewanie tworzcych wypuke esy

floresy. Barwa caej zrosozarodni czarno-purpurowa lub brunatnawa, niekiedy jednak powierzchnia

ich ma odblask oowiany. Pochodzi to ztd e zawsze naga powierzchnia zrosozarodni niekiedy

bywa pokryta zanikowymi zarodnikami, t. j. nieposiadajcymi adnej zawartoci, tabliczkowato

spaszczonymi i stykajcymi si wielobocznie. Te to puste zarodniki jeeli wystpuj powoduj ów
metaliczny odblask. Lenia zawsze silnie rozwinita o powierzchni srebrzysto lnicej, wystaje ze

wszech stron na zewntrz zrosozarodni jako pojedyncza, tga, jednociga bona. Pod spodem za
zrosozarodni lenia skada si z kilkunastu na sobie lecych delikatnych, fioletowawych bon o

powierzchni falowatej, w niektórych miejscach stykajcych si lub zronitych z sob i przecho-

dzcych niekiedy w faszyw tkank o pustych komorach. Z wielu miejsc dna zrosozarodni pod-

nosz si drzewkowato rozlicznie rozgaziajce si, czarne, lnice podsady, 2 M. do 1 centyme-

tra wysokie, stosownie do wysokoci zrosozarodni. Rozgazienia tych podsad s walcowate, o po-

wierzchni licznemi nieregularnemi wklsociami opatrzonej, niekiedy za wstkowato spaszczone,

o brzegach poszarpanych; ciany ich prawie czarne, maj bon nader tg, grub, spryst, nie-

kiedy w wielu miejscach podziurawion.

W zarodniach najdolniejszych warstw spotykamy tylko podsady, w rednich przebiega pomidzy
podsadami woni, a w najwyszych znajdujemy woni bez podsad. Przebieg woni jest do
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zoony, zaczniemy zapoznawa sio z nim biorc pod uwag rednie warstwy zarodni majce podsady.

W pewnem wic miejscu rozchodz si z podsady promienisto na wszystkie strony wókna woni.
Z jednego okrgu podsady wybiega ich pi do dziewiciu. S one równowzkie, nader delikatne,

zupenie gadkie, ciomno-fioletowe. Doszedszy do nagiej granicy zarodni przechodz w tak zwane

pcherzyki graniczne, które poniej opiszemy, z drugiej ich strony wybiegaj znów w kierunku pro-

mienia ssiedniej zarodni dochodzc do jej podsady. W rednich wic warstwach podsadowych wo-
ni ma taki przebieg : z pod?ady rodkowej jednej zarodni po promieniu do granicy zarodni, tu

przechodzi w pcherz, z drugiej strony pcherza wchodzi do ssiedniej zarodni, biegnie znowu po

jj promieniu do jej rodkowej podsady. W tym przebiegu przez dwie ssiednie poowy dwóch

zarodni, wókna te nieraz rozwidlaj sito na prawo to na lewo, to w gór to na dó, i tym sposobem

cz si w sieci. W górnych bezpodsadowych warstwach przebieg wókien woni jest najzupeniej

taki sam jak w niszych podsadowych, z t rónic e wókno dobiegszy do rodka zarodni nie-

zrasta si naturalnie z podsad, bo tej nie ma, ale zrasta si z wszystkiemi wóknami, które w tej

pasczyznie biegn po promieniach do rodka. Miejsce zronicia si wókien nie jest zgrubiae, ley

zawsze w rodku zarodni; zamiast wic podsad znajdujemy w zarodniach najgórniejszych warstw

szereg punktów zrastania si wókien, lecych jeden nad drugim na podunej idealnej osi zarodni.

Tutaj wic przebieg woni uwaany na jednj pasczyznie jest taki : od rodkowego punktu zbiegu

po promieniu do pcherza granicznego wychodzi po drugiej stronic pcherza wchodzc do ssie-

dniej zarodni, i biegnie po promieniu do rodkowego punktu zbiegu tej drugiej zarodni. I tu maj
miejsce cho zrzadka rozwidlenia wókien we wszystkich kierunkach, zrastajce si z natralionemi

ssiedniemi wóknami, w skutek czego wszystko razem jest poczone w bardzo lun sie.

Go do pcherzyków granicznych to te maj nastpujc budow : Kady pcherzyk podzielony

jest rodkow pionow pasczyzn na dwa pcherze, z tych znów kady podzielony jest dwoma

ciankami spotykajcemi si pod ktem 90° na cztery niekiedy niezupene komory. Cay wic pcherz

graniczny, typowo rozwinity, skada si z omiu komór. Dugo tych pcherzy wynosi od 21 do 20,

zazwyczaj 23 rri. m., szeroko za od 14 do 23, zazwyczaj 18 m. m. cianka zewntrzna pcherza

jest bon do grub, ciemno-fioletow, bonki cianek wewntrznych komór delikatniejsze, janiej-

sze. Przecicie si tych dwóch pasczyzn spotykajcych si pod ktem 90° i tworzcych cztery ko-

mory jednej poowy pcherza jest zawsze daleko mocniej zgrubiae tworzc walcowate o, która do-

chodzc do ciany dzielcej cay pcherz na dwie poowy, rozszerza si tu lejkowato. Kada wic
poowa pcherzyka postawiona na cianie, któr si styka z drug poow, ma ksztat nastpujcy :

jest ona krótko walcowata, o wierzchoku tpym lub prawie pókulista, ku doowi zazwyczaj nieco

zwona; ze rodka podstawy szerok lejkowat nasad wychodzi tgie, walcowate wókno, prze-

biegajce po prostopadej ku górze pcherza a do wierzchoka; od niego rozchodz si pod k-
tem 90° cztery bonkowate cianki dochodzce najczciej do cianki zewntrznej, i tym sposobem

dzielce cay pcherz na cztery komory, albo le niedochodzce do cianki ogólnej, niekiedy

nawet cianki te s w prawie zupenym zaniku. To rodkowe wókno, dajce pocztek czterem

ciankom, dochodzi zawsze do wierzchoka pcherza, i tu albo si zrasta z jego ciank, albo te
przebija j, wychodzi na zewntrz i przechodzi dalej we wókno woni. Oprócz tego, niezawsze

na zewntrz wychodzcego wókna spotykamy stale cieniutekie, liczne wókienka, biorce pocz-

tek z górnej cianki pcherza, które po przebieeniu bardzo krótkiej przestrzeni (wynoszcej od

3,56 do 7,12 m. m.), albo przyrastaj do tego rodkowego wókna, jeeli "ono istnieje, albo te zra-

staj si z sob i daj w tern miejscu pocztek typowemu wóknu woni.

Znajdowanie si. — Zrosozarodnie brefeldii zdarzaj si czciej jak smtosza, i wystpuj zawsze

w nadzwyczaj wielkiój oblitoci.
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Pokrewiestwo 5. — Kolconogowe (Echinosteliaceae).

Zarodnie trzoneczkowate lecz bezpodsadowe. Woni z nasady trzonka pocztek biorca, w lun
sie poczona.

ECHINOSTELIUM DE By. KOLCONÓG.

Rozgazienia woni ekowato biegnce, tylko w wierzchoku zarodni z sob zronite, opatrzone

licznemi, bocznemi, ostro zakoczonemi, wolnemi odnogami,

113. E. minutum De By. K. maleki. — Zarodnie kuliste, nagie, malekie, biaawe, o trzo-

neczku szydowatym, wr podstawie ciemnym, ku górze janiejszym. Zarodniki prawie bezbarwne,

od 6,7 do 8,3 m. m. wielkie.

Opis. — Zarodnie tego luzowca nader niepozorne, zaledwie dla goego oka widoczne. Trzonc-

czek 0,28 do 0,46 M. wysoki, w nasadzie szerszy, ku górze nieznacznie zwajcy si, jest rur o

ciance do tgiej, w podstawie brunatno zabarwionej, ku górze janiejszej. Rurka ta wypeniona

jest drobnoziarnist istot pierwoszczowatego pochodzenia. cianka tej rurki podunemi zgrubie-

niami opatrzona, rozdzielajcemi si widekowato i wystpujcemi na zewntrz pod postaci nader

delikatnych fadów. W wierzchoku trzoneczek rozdziela si na kilka wókien, które rozwidlaj si

tylko nielicznie, obiegaj ekowato po powierzchni zarodni i cz si z sob na jej wierzchoku.

"Wókna te prawie bezbarwne o zarysach gadkich, daj. nieliczne odnogi opatrzone krótkimi, ostro

zakoczonymi kolcami. Niekiedy kolce te rozwidlaj si raz jeszcze. Zarodnie zupenie nagie, maj
37 do 37 m. m. rednicy, s wypenione prawie zupenie bezbarwnymi zarodnikami, 6,7 do 8,3 m.m.
wielkimi.

Znajdowanie si — Gatunek ten zosta znaleziony jedyny raz przez de Barego, w okolicach Frank-

furtu nan Menem.

Uwaga. — Gatunek ten pod wzgldem caej budowy i pokroju najzupeniej zgadza si z innymi

smtoszami, róni si prawie bezbarwnymi zarodnikami i tak woni. Poniewa jednak niektóre

gatunki smtoszy, np. byszczak jasnowosy posiada take woni prawie bezbarwn przynajmniej

w kocach, a zdrugiej strony poniewa kolconóg nader jest drobnym i trzonek jego w nasadzie bru-

natny, ku górze staje si sabo ju zabarwionym, przeto mona uwaa zarodniki i woni jako

posiadajce typowy barwnik smtoszy w nadzwyczajnem rozcieczeniu.

(Cig dalszy nastpi).
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— Cig dalszy.

PODDZIA II

Zarodniki rozmaicie, lecz zazwyczaj ywo zabarwione, nigdy fioletowe [Lamprosporece).

SKUPIENIE I.

Zarodnie pozbawione ivoni (Atricha?).

RZD BEZWONIE. (ANEME/E.)

Zarodnie lub zrosozarodnie bez woni i zwapnie. Podsada niewyksztacona, cianki zarodni

bez sieciowatych zgrubie, niekiedy symetrycznie podziurawione.

Pokrewiestwo 1. — Siecionogie (Dietyosteliacese).

DlCTYOSTELIUM BREF. SlECIONÓG.

Trzoneczek wielokomorowy, zarodnie nagie.

114. D. mucoroides {Bref.). S. b i ay. — Trzoneczek bardzo zmiennej wysokoci od 1 do

do 7 M., równie jak zarodniki zupenie bezbarwny, biay. Zarodnie dokadnie kuiste, nagie. Zaro-

dniki walcowato wyduone, 0,004 m. m. dugie, do 0,0024 m. m. szerokie.

1869. Dictyostelium mucoroides. Bref., 1. c, t. IV, f. 27-29.

1871. Ceratopodium elegans. Sorokin, 1. c, p. 28, t. III, f. 12, 13.

Wzmianka historyczna. — Ustrój ten zosta po raz pierwszy opisanym przez Brefelda, który poda

dokadnie jego history rozwoju. We dwa lata potem opisa go Sorokin jako grzyba.

Opis. — Ju powyej podalimy history rozwoju tego ze wszech miar ciekawego luzowca, tutaj

nie pozostaje nam wiele do dodania. W dojrzaym stanie zarodnie jego dokadnie kuliste, nieposia-

dajce cianki, rozpywaj si na mas bezbarwnych zarodników i na podou pozostaje trzonek,

który w rónych okazach rónej dosiga wysokoci wahajcej si midzy 1 a 7 M. Stosownie bywa
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on t cieszy lub grubszy. Komórki wypeniajce rurk trzonka albo s tylko pomieszczone jednym

rzdem tak w najcieszych, albo t tworz zbit tkank wielorzdow, o pierwiastkach równowy-

miarowych, od wzajemnego nacisku wielociennych i zupenie ze sob zronitych.

Znajdowanie si. — Gatunek ten dotychczas jedyny w swoim rodzaju, naley do bardzo pospolitych

zjawisk na koskiej lub bydlcj mierzwie i gnijcych soczystych korzeniach rolin.

Pokrewiestwo 2. — Bezkosmkowate (Liceaceae).

Pojedyncze zarodnie, pierwoszczowocnie lub zrosozarodnie, cianki zarodni cae, niepodziura-

wione symetrycznie.

Licea Schrad. Bezkosmek.

Pierwoszczowocnie, o ciance pojedynczej, zazwyczaj pokryte tg, brunatn,m i opadajc kor.

Licea Schrad. p. p.; Licogala sp. Lk; ^thalium sp. Wallr.; Tubulina sp. Poir.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj Licea zosta utworzony w roku 1797 przez Schradera, który

pod nim rozumia wszystkie gatunki luzowców nieposiadajcych woni. Na swoje czasy bya to

doskonaa charakterystyka, póniejsi jednak autorowie, postpujc nieogldnie, zaczli pomie-

szcza pod tem nazwiskiem najrónorodniejsze ustroje, juto róne gatunki dorzutki, ju dblik, ju
wreszcie i prawdziwe grzyby. Przedewszystkiem wic oddzieliem gatunki posiadajce woni,
chociaby tylko zanikowo wyksztacon, przyjmujc rodzaj Per/icheena Friesa

;
pozostae za pra-

wdziwe luzówce niemajce woni, rozdzieliem na dwa rzdy stosownie do tego czy zarodniki ich

s fioletowe, czy te ywo zabarwione. W tych ostatnich cianka zarodni raz dokadnie zachowana,

drugi raz symetrycznie podziurawiona, zmusia mnie do utworzenia dwóch pokrewiestw bezkosmko-

watych i mylnikowatych. Nareszcie bezkosmkowate przedstawiaj take odrbne typy : jeden two-

rzy zrosozarodnie lindbladii, drugi regularne walcowate zarodnie zlepniczka, trzeci wreszcie pier-

woszczowocnie bezkosmka. Bezkosmek oddzieliem tylko dlatego jako osobny rodzaj od zlepniczka,

e jego pierwoszczowocnie s pokryte zazwyczaj szczególniej rozwinit kor, i tym sposobem daj

zupene przejcie do dorzutki, której pojedyncze zarodnie maj tak same budow cianki, z ta

rónic, e kora ta nigdy tam nie odpada i tworzy tylko zewntrzn warstw przyronit do bony.

By moe e w przyszoci dadz si odnale i w bezkosmku pojedyncze zarodnie.

115. L. fle.cuosa Pers. B. czogaczek. — Pierwoszczowocnie rónie uksztatowane, ju

wyduone yowato-pezajce, ju prawie pókuliste, brunatno-kasztanowate, me, po odpadniciu

zewntrznej kory lnice, brunatnawo-oliwkowe. Zarodniki jasno-oliwkowe, mocno cierniste, 12,5 do

14,2 m. m. wielkie.

1801. Licea flexuosa. Pers., Syn., p. 197, t. V f. 5, 6.

1808. Tubulina flexuosa. Poir.,Enc, 1. c, VIII, n" 8.

1817. L. serpula. Fr., Sym. Gast., p. 12.

1829. L. spadicea. Fr., Cfr., 1. c, III, p. 197.

— Lycogala eontortum. LK., Herb!
t
non Ditm

!
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— /Ethalium minimum. Wallr. in litt.

!

— yEthalium microscopicum. Wallr., Herb!

1833. Licea alutacea. Wallr., FI. ger. er., n°2106.

Wzmianka historyczna. — Persoon opisujc po raz pierwszy tego luzowca, mia przed sob okazy

z których kora ju opada, dlatego te powierzchnia ich bya lnica. Fries w póniejszym nieco

czasie mia okazy niezupenie dojrzae, o powierzchni mój i na tej zasadzie opisa je jako nowy
gatunek. Wallroth utworzy nowy gatunek bez adnej podstawy.

Opis. — Pierwoszczowocnie tego luzowca bardzo rónego bywaj ksztatu, juto rzadziej niere-

gularnie pókuliste, juto najczciój yowate, pezajce, mniej lub wicej spaszczone. Powierz-

chnia ichbrunatno-kasztanowata, ma. Jeeli okazy s zupenie dojrzae, to za dotkniciem ta zewn-
trzna, ma kora z atwoci odpada, i ukazuje si wewntrzna cianka brunatnawo-oliwkowa,

mocno lnica. Niezupenie jednak dojrzae okazy s barwy ciemniejszej, a kora ich przyrosa tak

mocno do cianki, e nawet sztucznymi rodkami oddzieli jej nie podobna. Zreszt doda jeszcze

wypada e niekiedy zewntrzna kora albo zupenie si nie wyksztaca, albo t rozwija si tylko cz-

ciowo, pokrywajc naprzykad tylko wierzchoek lub te tylko jeden koniec yowatej pierwo-

szczowocni.

Pod drobnowidzem badana wewntrzna cianka jest bon tg, do 1,5 m. m. grub, zupenie,

jednostajna, spryst, brudno-oliwkow. Na niej ley zewntrzna tworzca kor, jestto bonka nader

delikatna, zupenie bezbarwna, pokryta na zewntrz warstw istoty ustrojowej, od 22,2 do 27,8 m. m.

wysokiej, drobnoziarnistej. Powyej wspomnielimy e kora niekiedy nie wystpuje zupenie, to

zdanie jest tylko o tyle susznem, e niekiedy zewntrzna bezbarwna bonka nie jest pokryta t grub
ziarnist warstw. Zarodniki brudno-oliwkowe, o cianie pokrytej licznymi, dugimi, lecz nader

cienkimi kolcami.

Znajdowanie si. — Gatunek niezbyt czsty, moe nierzadki, lecz z powodu niepozornoci nieraz

omijany. Jever (Koch); Glacko (Link); Newchatel (Ghaillet); Freiburg w Bryzgowii (Millardet).

116. L. variabilis. Schrad. B. zmienny. — Pierwoszczowocnie rónie uksztatowane, ju
yowao pezajce, ju prawie pókuliste, czerwonawo-brunatne, cme, po odpadniciu zewntrznej

kory lnice, brudno-ote. Masa zarodników ciemno-ótawa. Zarodniki

1797. Licea rariabilis. Schrad., Nov. pi. gen., p. 18, t. 6, f. o, 6.

1808. Tubulina variabilis. Poir., Enc, 1. c, VIII, n° 8.

Opis. — Gatunku tego nigdy nie widziaem, opis jednak Schradera takjest wyborny, e nie po-

zostawia adnej wtpliwoci co do pomieszczenia tego gatunku. Pierwoszcznie s biaawe, nastpnie

przyjmuj barw misn, a dojrzae staj si czerwonawo-brunatne. Kora zewntrza krucha, tga,

ziarnista i ma, cianka wewntrzna lnica, od przewiecajcych zarodników ótawa, po ich wypro-

szeniu janiejsza, niekiedy piknie mienica si,

Tubulina Pers. Zlepniczek.

Zarodnie walcowate, skupiono stojce na leni ju paskiej, ju Uzoneczkcwato wyksztaconej,

cianka zarodni pojedyncza.
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Tubulifera Muell.; Mucor sp. Retz.; Stemonitis Bastch.; Sphrerocarpus sp. Buli.; Tubifera Gmel.; Tri-

chia sp. With.; Licea Schrad.; Tubulina Pers., Disp. meth., p.H ; Reticularia Sow.; Dermodium Nees.

Wzmianka historyczna. — Powody które mnie skoniy do oddzielenia zlepniczka od bezkosmka ju
nieco wyej podaem. W wyborze nazwiska rodzajowego pominem nazwy dawniejsze Tubulifera a

przyjem nazw Persoona Tubulina cho póniejsz, jako waciwsz, utart i lepiej brzmic.

117. T. c y lindr ica {Buli.). Z. walcowaty. — Zarodnie walcowate o wierzchoku zaokr-

glonym, gromadnie, najczciej skupiono stojce na pocztkowo paskiej, nastpnie wypukj leni.

Masa zarodników rdzawo-kasztanowata, rzadko kasztanowata. Zarodniki delikatnie brodaweczko-

wate, 5 do 6,7 m. m. wielkie. cianki zarodni najzupeniej dojrzaych piknie mienice si.

1777. Tubulifera ceratum. Muell., FI. Dan., t. 659, f. 2.

1778. Tubulifera arachnoidea. Jaq., Mis. aus. 1, p. 144, t. 15.

1779. Mucor tubulosus. Retz.

1786. Stemonilis ferruginosa. Batsch., Elech. Cont. 1., p. 261, f. 175.

1791. SphaBrocarpus cylindricus. Buli., Cham., p. 140, t. 470, f. 3.

? 1791. Sphaerocarpus fragiformis. Buli., Champ., p. 141., t. 384 ?

1791. Tubifera ferruginosa. Gmel., Sys. Nat., p. 1472.

1791. Tubifera cylindrica. Gmel., Sys. Nat., p. 1472.

1791. Tubifera fragiformis. Gmel., Sys. Nat., p. 1472.

1792. Trichia fragiformis. With., Arr. 2, v. III, p. 480.

1797. Tubulifera coccinea. Trent., 1. c, p. 243.

1797. Licea Tubulina. Schrad., Nov. pi. gen., p. 16.

1797. Licea chwata. Schrad., Nov. pi. gen., p. 18.

1797. Tubulina fragiformis. Pers., Disp., 1. c, p. 11. Syn., t. 4, f. 3,4.

1799. Tubulina fallax, Pers., Obs., II, p. 28.

1799. Tubulina fragiformis, a papillata, Pers. \

fs clayata, Pers. J

Y conica, Pers. > Obs. II, p. 29.

S coccinea, Pers. 1

e operculata, Pers. I

1799. Reticularia multicapsula. Sow., Eng. fg., t. 109.

1805. Tubulina cylindrica. D. C., FI. fr., n° 671.

1808. Tubulina fragifera. Poir., Enc, 1. c, VIII, n° 3.

1816. Licea fragiformis. Nees, Sys., p. 107, f. 102.
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1816, Dermodium fallax. Nces., Sys., p. 109, f. 103.

1829. Licea cylindrica. Fr., 1. c, III, p. 195.

18-47. Licea iricolor. Zollin., cfr. Flora, p. 300.

1851. Tubulina conglobata. Preuss in Linnea, p. 140.

Wzmianka historyczna. — Pierwsze nazwiska nadane zlepniczkowi odnosz sie do modych zaro-

dni w chwili tworzenia si ich. Dopiero w roku 1786 znajdujemy doskonay opis i niezy rysunek

tego luzowca podany przez Batscha, pod nazw Stemonitis ferruginosa. Wkrótce potem gatunek

ten zostaje dobrze opisanym i odrysowanym przez Bulliarda jako Sphaerocarpus cylindricus. Jedno-

czenie podaje Bulliard rysunek pewnego luzowca, który nazywa Sphaerocarpus fragiformis. Ry-

sunek ten jest powodem wielu zamiesza w terminologii zlepniczka, przedstawia on czerwone

pierwoszcznie i dojrzae otwarte zarodnie. Te ostatnie trzeba uwaa za anormalnie rozwinite

zlepniczki, przynajmniej trudno przypuci co innego coby mogy przedstawia. W tym samym

roku wylicza Gmelin te dwa gatunki Sphserocarpus i Stemonitis Batscha jako trzy gatunki przez sie-

bie utworzonego rodzaju Tubifera. Tubulifera coccinea Trenthepola odnosi si do zarodni dopiero

wyksztacajcych si. Dochodzimy z kolei rzeczy do Schradera, który zlepniczek nasz opisuje jako

Licea Tubulina. Jestto bez zaprzeczenia najlepszy opis tego gatunku jaki kiedykolwiek by skre-

lony. Jednoczenie zamieszcza on w swym systemie Sphaerocarpus fragiformis Bulliarda, dajc mu
now nazw Licea clavata, wspominajc jednak e gatunku tego nigdy nie widzia i tylko sdzc
z rysunku Bulliarda, uwaa go za róny od poprzedniego. Persoon uwaa dwa gatunki Bulliarda za

jeden, i daje im nazw Tubulina fragiformis, odrónia jednak pewn szczególn form, w jakiej

zlepniczek niekiedy wystpuje jako inny gatunek, to jest Tubulina fallax. O licznych odmianach pierw-

szego powiemy co przy opisie. Jednoczenie Sowerby tworzy nowy synonim opisujc zlepniczek jako

Reticularia multicapsula, trzeba jednak przyzna e zaczony rysunek jest najlepszym ze wszystkich

dotd mi znanych. De Candolle we francuzkiej florze przyjmuje dwa gatunki Bulliarda, podcigajc

je pod rodzaj Tubulina. Nees przyjmuje dwa gatunki, lecz dla jednego tworzy rodzaj Dermodium
ze wzgldu e zarodniki tego maj tworzy malekie kiebaskowate skupienia. Lecz ju we dwa
lata potem pisze Ehrenberg (*), e te walcowate skupienia zarodników nie s czem normalnem,

lecz produktem ztrawienia ich przez owady. Fries w Systema mycologicum przyjmuje dwa gatunki

zlepniczka, który opisuje pod Licea, to jest L. cylindrica i L. fragiformis. Opisy s tego rodzaju

e rónic dopatrze si niepodobna, chyba e drugi gatunek ma zarodniki ciemniejsze od pierw-

szego. Sam nawet Fries przyznaje to po czci, mówic przy opisie drugiego gatunku : « Priori sat

similis, sed vegetatione cert distincta ». Wreszcie autor ten przypuszcza e Sphaerocarpus fra-

giformis Buillarda jestto jego Licea fragiformis, ale dodaje e rysunek moe pozostawia pewne
wtpliwoci. Po Friesie wszyscy bez wyjtku autorowie opisuj stale dwa gatunki, opierajc si
wycznie na danych Friesa. Ztd te zamieszanie w zielnikach co do nomenklatury tego luzowca
jest niezmierne. Przejrzawszy jednak mnóstwo okazów, moe przeszo setk, doszedem do prze-

konania, e luzowiec ten najpospolitszy moe ze wszystkich, rozwija si czsto anormalnie, wystpuje
w rónych formach, lecz te tak s niestae i tak przypadkowe, e o rozdzielaniu ich na dwa gatunki

mowy by nie moe. Róna barwa zarodników take nie daje adnej w tym wzgldzie podstawy, bo
wszystkie ywozarodnikowe odznaczaj si mniejsz lub wiksz jej zmiennoci. Doszedszy tedy

do przekonania, e tylko z jednym gatunkiem mam do czynienia, uznaem za najsuszniejsze nazwa

(*) Ehrenberg. Sylve myc. bero!., p. 26.
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go T. cylindrica, nazwa bowiem Batscha odnoszca si do barwy zmiennej zarodników nie da si

utrzyma a « fragiformis » przypomina tylko pewn chwil rozwoju.

Opis. — Pierwoszcznie tego luzowca wychodz na powierzchni podoa tworzc paskie mle-

czno-biae poduszeczki, w póniejszym czasie zaczynajce si pokrywa nader licznemi, cile obok

siebie stojcemi brodawcczkami, te w krótkim czasie zaczynaj si nieco wydua, a cala masa

przyjmuje jednoczenie barw misno-czerwon. Po kilku godzinach caa gromadka skada si ju

widocznie z licznych walców mocno skupionych, tak e patrzc z góry wida tylko wystajce ich

czubki, wreszcie w czasie dojrzewania barwa ta zmienia si powoli w barw dojrzaych zarodni. Po

dojrzeniu silnie rozwinita lenia dotd paska staje si mocno wypuk przez wyschnicie, w skutek

czego i caa gromada zarodni przyjmuje ksztat wypuko-zaokrglony. Wielko takich gromad

róna, najmniejsze jakie widziaem miay 3 M., najwiksze przeszo 5 centymetrów rednicy. Sto-

sownie do wielkoci caych grup zmienia si i wysoko pojedynczych zarodni od 2 do 5 M. Sze-

roko zarodni nie pozostaje w adnym stosunku z ich wysokoci i waha si midzy 0,2 a 0.5 M.

Pojedyncza zarodnia jest walcowata, czsto w wierzchoku maczugowato nabrzmiaa. Zazwyczaj

wszystkie zarodnie jednej gromadki s tak skupione, e wida tylko ich czubki. Ze skupieniem

tm idzie w parze zronicie si cianek dochodzce pó lub dwóch trzecich wysokoci. Zronicie to

jednak jest raczej zlepieniem, bo po umieszczeniu w wodzie, zarodnie daj si po pewnym czasie

oddziela od siebie w zupenoci bez uszkodzenia cianki. Zarodnie pkaj zazwyczaj w wierzchoku,

zarodniki rozprószaj sic w czci, a wtedy poszarpane czubki zarodni mieni si wietnie kolo-

rami tczy. Niekiedy jednak w koo wystajcego koca zarodni tworzy si szew koowy i cay jej

czubek odpada pod postaci wieczka, to jest forma któr Persoon « operculata » nazywa. Bez

wzgldu jednak na sposób otwierania si, typowo zbudowane i najzupeniej dojrzae gromady zaro-

dni zlepniczka odznaczaj si tem, e cianki ich zarodni s nadzwyczaj cienkie, wiotkie, po wy-

proszeniu zarodników przewiecajce i przynajmniej w wierzchoku piknie mienice si. cianki

te badane pod drobnowidzem ukazuj bon cienk jasno-umbrowo-brunatn, zupenie jednostajn.

Lenia skada si z bardzo licznych bon, na sobie lecych, od spodu tylko w niektórych miejscach

z sob spojonych, czsto na brzegach poszarpanych i podziurawionych, ku górze bony te zawsze

zupenie bezbarwne stykaj si, czciej zrastaj tworzc niezupene komory, a wreszcie pod samemi

ju zarodniami przechodz czsto w faszyw mikiszowej budowy tkank. Niekiedy zdarzaj si

okazy bardzo luno na leni stojce, wówczas ksztaty ich s mniej regularne a barwa ciemniejsza,

a przedewszystkim zupenie czarne, nieraz lnice wierzchoki ukazuj, e nie s one naleycie

dojrzae i w rozwoju, z zewntrznych przyczyn, zatrzymane. Tak samo i cae nieraz grupy nie-

dojrzaych zarodni maja czarne lnice wierzchoki zarodni, skadajce si z jednorodnego, bru-

natnego, drobnoziarnistego i zdbniaego pierwoszcza. Takie okazy oznacza Persoon wyrazem « pa-

pillata » . Nareszcie wypada nam jeszcze wspomnie co ten autor rozumie pod nazw Tubulina

fallax. Niezbyt czsto spotykaj si okazy, o zarodniach a do samego wierzchoka zronitych, o

ciankach nader tgich, kruchych, mych od wzajemnego nacisku nieregularnie graniastosupo-

wych, wystajce na zewntrz czubki zarodni s bardzo sabo wypuke, odpadaj najczciej szwem

koowym jako wieczko, a pozostae cianki s tak silne, e po wyproszeniu zarodników pozostaj na

podou majc podobiestwo do wizki organków. To jest forma przejciowa, dc krok dalej znaj-

dujemy okazy, których boczne cianki s tak samo zbudowane jak w poprzednich, ale czubki wysta-

jce zwykle u innych, zlewaj si tu w zupenie gadk, czerwono-brunatna, nader tg i kruch,

lekko byszczc bon, na której tylko sieciowaty rysunek ukazuje granic pojedynczych zarodni.

ciany takich zarodni badane pod drobnowidzem okazuj delikatn ciank pokryt grub warstw

barwnej, drobnoziarnistej istoty ustrojowej. Jestem przekonany e formy te powstaj take tylko
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w skutek nieprzyjaznych zewntrznych wpywów w chwili tworzenia si zarodni, naprzykad silnego

deszczu, i t. p. Masa zarodników ma zazwyczaj barw jasna rdzawo-kasztanowat, zdarzaj si

okazy janiejszej, wicj w ót wpadajcej barwy, lub ciemniejsze prawie umbrowj.

Znajdowanie si. — Gatunek ten z pospolitych najpospolitszy w Europie, by take znalezionym

w Ameryce, Afryce, na Jawie, i t. d.

118. T. stipitata (B. et /?.). Z. trzonec zkowat y. — Zarodnie walcowate, o wierzchoku zao-

krglonym, gromadnie w pókuliste grupy skupione na leni walcowatej, kilka M. wysokiej, niby trzo-

neczek tworzcej. Masa zarodników umbrowa. Zarodniki delikatnie brodaweczkowate, 4,6 do 5 m. m.

wielkie.

1868. Licea stipitata. B et R. w The Jour. of the Linn. Soc. of Lon., v. X, n° 46, 551.

Pojedyncze zarodnie tego luzowca maj mniej wicój 2 M. wysokoci, stoj mocno poskupiane,

lecz zaledwie tylko w nasadach z sob spojone, tworzc razem pókulist gówk wieczc gruby

niby trzoneczek. Ten niby trzoneczek a raczej tak szczególnie uformowana lenia jest mniej wicej

walcowata, lecz zazwyczaj w nasadzie nieco szersza jak pod wierzchokiem. Powierzchnia jej ma
czarno-brunatna. Wysoko wynosi od 3 do 5, szeroko 2 do 3 M. Lenia ta skada si z niby

tkanki, której komory wielkie, cienkocienne, powietrzem wypenione ; tworzce j bonki zupenie

bezbarwne. Na zewntrz jednak caa ta niby tkanka pokryta jest lekko soczewkowato wypukemi,

wielobocznemi, cile stykajcemi si, ciemno-brunatnemi komorami. rednica ich bardzo zmienna

waha si midzy 5 a 54 m. m. Komory te s wypenione ciemno-brunatn istot pierwoszczowatej

natury, niejednostajn, lecz zoon z nader drobnych czstek, o zarysach wieloktnych, spojonych

z sob. Znaczenie tych komór, raz ze wzgldu na ich pooenie, a powtóre z powodu ich zawartoci

nie jest zupenie zagadkowem. S to naturalnie zanikowo t}lko wyksztacone zarodnie. Ju w zle-

pniczku walcowatym czsto si zdarza e najskrajniejsze zarodnie s nisze od innych, tutaj lenia

przyjmuje ksztat ostrokregu, a pokrywajce j zarodnie tylko w wierzchoku rozwijaj si typowo,

boczne za zanikaj, a zarodniki ich nie wyksztacaj si tworzc tylko wieloboczne bryki, podobnie

jak naprzykad niewyksztacone zarodniki w trzonkach strzpków i niektórych kdziorków.

Znajdowanie si.— Gatunek dotd tylko w Ameryce spotykany. Kuba, Karolina pónocna (Ravenel);

Guyana francuzka (Leprieur, n° 850J.

LlNDBLADIA. Fr.

Zrosozarodnie nagie, zoone z nader licznych, nieregularnie wieloktnych, drobnych zarodni

najzupeniej z sob ciankami zronitych. Powierzchnia ich od najskrajniejszych wystajcych zaro-

dni brodaweczkowata.

Licea sp. Plhrenb.; ^Ethalium Ghev. ; Lindbladia Fr., Sum. Veg. Scan., p. 449; Reticularia Corda.

Uwaga. — Szczegóy historyczne dla uniknicia powtarzania podam przy gatunku.

119. L. effusa (Ehrb.). L. Krowieniec. — Zrosozarodnie nagie, na wspólnej silnie

rozwinitej leni siedzce. Kora tylko przypadkowo wytwarzajca si wówczas czarna, tga, brunatna,

gruba, byszczca, o powierzchni chropowatej. Masa zarodników brudno-ochrowa lub umbrowa. Za-

rodniki jasne, gadkie od 5,8 do 7,2 ni. m wielkie.
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1818. Licea effusa. Ehrenb., Sylv. myc. ber., p. 26, f. 1.

1837. /Ethalium mehenum. Chev., Fug. III., fasc. I, Gum Icon!

1849. Lindbliada Tubulina. Fr., Sm. Vg. Scan., p. 449.

1851. ^Ethalium atrum. Preuss. Linnea, p. 141.

1852. Reticularia maxima. Corda, Icon., VI, p. 14, t. II, f. 35.

— Reticularia granulosa. GErstredt, msc!

Wzmianka historyczna.-— Rodzaj ten zosta pora pierwszy opisany bardzo pobienie i niedokadnie

przez Ehrenberga, oryginalne jednak okazy tego autora jakie miaem przed sob, nie pozostawiaj mi

adnej wtpliwoci w tym wzgldzie. Znacznie póniej opisuje je Chevallier niezbyt dobrze, lecz po-

daje jednoczenie rysunek pokroju, niepozostawiajcy nic do yczenia. Dopiero w roku 1849 znajdu-

jemy wreszcie doskonay opis Friesa, który pierwszy rozpozna budow tego luzowca najzupeniej

dokadnie. Synonim Preussa pozostawia pewne wtpliwoci. Wreszcie gatunek ten zosta opisanym

przez Cord, który uwaa go za Reticularia maxinia Friesa. Corda nie móg sobie objani budowy

tego luzowca, to te bierze szcztki cianek zarodni za wókna, i podaje tak lichy rysunek, e trudno

by byo z niego domyle si, co ma przedstawia. Wreszcie otrzymaem w ostatnich czasach okazy

lindbladii od OErsledta pod nazw Reticularia granulosa.

Opis. — Pierwoszcznie tego luzowca s pierwiastkowo mleczno-biae, po wejciu na podoe przyj-

muj z kolei barwy brudno-róow, kawowo-brunatn i czarn, która wreszcie podczas dojrzewania

przechodzi w cynamonowo-ochrow. Po zupenem dojrzeniu i wyschniciu masa zarodników ma
barw brudno-ochrow u jednych, ochrowo-umbrow u innych. W dojrzaym stanie zrosozarodnie

te przypominaj na pierwszy rzut oka krowieniec. S to nieraz kilka decymetrów dugie placki, od

2 M. do 2 centymetrów grube, o powierzchni nieregularnie brodaweczkowatej. Ciaa te skadaj si

z nieskoczonej iloci zarodni nader drobnych, bo od 0,1 do 0,7 M. rednicy majcych, od wzaje-

mnego nacisku wieloktnych, zronitych z sob tak zupenie, e zdaj si tworzy nieregularnie ka-

towaa niby mikiszow tkank. Po wyproszeniu zarodników, czy to w przeciciu poprzecznm, czy

podunem, przedstawiaj naturalnie ten sam obraz, majcy podobiestwo do plastra pszczolnego su-

szu. Lenia zawsze nader silnie rozwinita, biaawa, podobnej budowy jak u zlepniaczka. Skada si

od dou z licznych bon, zaledwie gdzie niegdzie z sob spojonych, ku górze za przechodzcych w niby

mikiszow tkank o pustych komorach. cianki zarodni pod drobnowidzcm jasno-ochrowe, s bonk
nader delikatn, jednostajn. W skutek nieprzyjaznych zewntrznych wpywów, wytwarza si nie-

kiedy na zewntrz zrosozarodni nader tga, gruba, krucha, czarna i lnica kora o powierzchni mo-

cno chropowatej, skadajca si wycznie z drobnoziarnistej, czarno-brunatnej masy zdbniaego

pierwoszcza.

Znajdoiuanie si.— Gatunek w Europie wcale nierzadki. Sundermania (Lindblad); yse góry (Ro-

stafiski i Nowakowski) ; Czarny las (De Bary) ; La Baroche w Wogezach (Cheyallier).

Pokrewiestwo. 3. — BMikowate. (Clathroptychiaeeae.)

Zrosozarodnie zoone z licznych zarodni, juto walcowatych, w jednej warstwie obok siebie stoj-

,cych,ju kulistych, kilkowarstwowatych, o ciankach regularnie podziurawionych.
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Clatoroptyciiium. Rfski. Deblik.

Zarodnie beztrzoneczkowe, cile obok siebie na wspólnej podkadce siedzce. cianka ich tylko

w wystajcym na zewntrz wierzchoku trwaa, dzwoneczkowata, zreszt umorzona do kilku wókien

pojedynczych przebiegajcych od wierzchoka do podstawy.

Fuligo sp. Schum. ; Reticularia sp. Fr. ; Licea sp. Wallr.; Lycogala sp. DR. et M. ; Dictydbethalium

Rfski olim

!

Wzmianka historyczno.. — O ronem rozmieszczeniu tego luzowca w rozmaitych rodzajach przez

dawniejszych autorów podam blisze szczegóy przy gatunku, tutaj chc tylko wytomaczy powody

które mnie skoniy do zmiany nazwy rodzajowej. Bdc pod picrwszóm wraeniem odkrycia tak

szczególnego i nowego typu, sdziem, e deblik jest najwicój spokrewniony z ebrowcem, od któ-

rego si róni : brakiem trzonka, ma iloci eber pojedynczych a niepoczonych poprzecznemi

wóknami w sie przetakowat. Z tego wic powodu uwaaem deblik za zrosozarodnie luzowca,

najbardziej ebrowcowi pokrewnego i nazwaem go Diclydethalium. Poznawszy jednak historyjego

rozwoju, przekonaem si najdowodniej, e rozumowanie moje jest najzupeniej bdne. W ebrowcu
bowiem, podobnie jak we wszystkich rónobonach, sieciowate wókna s powtórnemi, wewntrz-

nemi zgrubieniami zewntrznej, zupenie jednostajnej, delikatnej cianki; tymczasem w dbliku wó-
kna ku doowi biegnce s tylko resztkami cianki zawsze pojedynczej, a rozwijajcej si tylko dzwc-

neczkowato w wierzchoku. Wypado wic przyzna si do bdu, a przedewszystkiem odsun de-

blik z nienaturalnego towarzystwa rónobonów. Naturalne pomieszczenie przypadao teraz w rzdzie

bezwoni, obok zrosozarodni mylnika, z którym deblik ma wspólne regularne podziurawienie cia-

nek pojedynczych zarodni. Wytworzenie si tych zrosozarodni z gromad walcowatych zarodni zle-

pniczka, wydaje mi si by najbardziej prawdopodobnym. Ze wzgldu na budow pojedynczej za-

rodni naladujcej nieco latarni i skupienie ich w jedne warstw, nazwaem je teraz Clathro-

ptychium.

120. C. rugulosum [W all.). D. szóstak. — Lenia silnie rozwinita. Od dzwoneczkowatego

wierzchoka zarodni przebiega ku doowi sze pojedynczych, trwaych trójkanciastych wókien.
Barwa zrosozarodni zmienna, czerwono -brunatna lub ochrowo-brunatna, niekiedy z oowianym
odblaskiem. Masa zarodników ochrowa lub ochrowo-brunatna. Zarodniki delikatnie brodaweczko-

wate, od 8,3 do 10 m. m. wielkie.

1803. Fuligo plumbea. Schum., FI. Stell., n° 1410. FI. Dan., t. 1970, f. 1.

1829. Reticularia plumbea. Fr., 1. c, III, p. 88.

1833. Licea rugulosa. Wallr., FI. er. ger, n" 2107.

1843. Licea applanata. Berk., Hook. Jour., p. 66.

1846. Lycogala lenticulare. DR. et M., Exp.sc. de l'Alg., p. 401.

— Reticularia lenticularis. M. Herb!

1873. Dictydiaethaliumapplanatum. Rfski w Fuck. Sym. Myc, 2 Nach., p, 69.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta opisany po raz pierwszy przez Schumachera. Opis po-

dany przez tego autora jest jednak tak niedony, e bez widzenia oryginalnych okazów, niktby si
ART. I. 2
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nie móg domyle o czem waciwie jest mowa. Frics susznie rozpozna, e to s zrosozarodnie,

i dlatego pomieci je midzy innemi w rodzaju RetiCularia. Wkrótce potm znajdujemy luzowiee

ten opisany przez Wallrotha wcale niele w jego florze skrytopciowej Niemiec, pod. nazw Licea

rugulosa. W 1847 roku otrzymuje Berkeley okazy niedojrzae dblika z Australii i uwaajc je za co
nowego, nazywa je Licea applanata. W rok póniej we florze algeryi znajdujemy nowa nazw dla

tego samego ustroju, podan przez Montagna i Durieugo. Jakim sposobem autorowie ci pomiecili

gatunek ten w rodzaju LyCOgola, z którym nie ma on nic a nic wspólnego, tego zrozumie nie mog.
W roku 1850 otrzyma Berkeley okazy tego luzowca z Anglii i sprostowa nieco swoje pierwotne spo-

strzeenia v, Annales and Magazin oiBotany, v. V, p. 3G3, n° 390. Przyzna jednak naley, e wszy-

stkie opisy sa tego rodzaju, e w nich niewiele co doj mona. Gdyby nic oryginalne okazy wszystkich

bez wyjtku autorów, jakie miaem przed sob, z pewnoci nie mógbym okaza tosamoci tych

wszystkich synonimów. Pierwszej nazwy Schumachera jako najwaciwszej przyj nie mogem;
wziem nastpn Wallrotha, tm bardziej chtnie, e jest do trafn, a opis podany przez tego au-

tora do najlepszych naley.

Opis. — Zrosozarodnie dblika s zawsze pomieszczone, na mnij lub silniej rozwinitej, biaawej

leni. Maj one w caoci uwaane, ksztat julo paskich poduszeczek, o brzegach nieregular-

nych, lub te niekiedy do elipsy zblionych, juto nawet kulistych skupie wielkoci ziarna gro-

chu. Powierzchnia ich od wystajcych czubków delikatnie brodaweczkowala, ochrowo lub czer-

wono-brunatna, zaledwie lnica, niekiedy jednak ze sabym oowianym odblaskiem. Pojedyncze

zarodnie stoj obok siebie jak najcilej skupione. Zazwyczaj nie dochodz one wysokoci milime-

tra, niekiedy jednak bywaj nawet do 3 M. wysokie. rednica ich waha si miedzy 0,05 a 0,08

jednego M. Wystajcy wierzchoek zarodni jest bonk dzwoneczkowato-wypukl; z brzegu jej w sze-

ciu mniej wicej równych odstpach wychodzi sze wókien biegncych prostopadle ku doowi, gdzie

przyrastaj do miseczkowatego dna zarodni. Wókna te s trójkaciaste, tworz trójcienne graniastd-

supy. Bok zwrócony na zewntrz jest zaledwie 2,5 m. m szeroki, dwa za zwrócone ku rodkowi

pomidzy sob równe, po 5 m. m. szerokie. Zazwyczaj wszystkie trzy kanty wókien s zupenie gad-

kie, ostre, wtedy i bonka górna zarodni jest take zupenie gadka, jednostajna. Niekiedy jednak kant

wókna zwrócony ku rodkowi opatrzony jest bardzo licznymi, gsto obok siebie stojcymi, frdzelko-

watymi wyrostkami, od 2,5 do 6 m. m. dugimi. Wyrostki te s stale bezbarwne i jeeli znajduj si

na wóknach wówczas pokrywaj i spodni stron dzwoneczkowatego wierzchoka zarodni. Barwa

cianki i wókien pod drobnowidzem jasno-ochrowo-brunatnawa. Lenia mnij lub wicej silnie roz-

winita, badana drobnowidzowo, ukazuje wiele delikatnych, bezbarwnych bonek, mniej lub wicej

z sob pospajanych. Wreszcie wypada mi doda, e rozmieszczenie zarodni jest zupenie symetryczne,

w danym punkcie spotykaj si zawsze trzy wókna ssiednich sobie zarodni. Pierwoszcznie w po-

cztku szkaratne.

Znajdowanie si. — Sadlandya (Schumacher); Turyngia (Wallroth); Niederwalluf nad Renem

(Fuckel); Strasburg (Stahl); Perigord (Tegnier); Somerestschire (Broome);i poza granicami Europy :

La Callew Algeryi (Durien) ; nad rzek Swan w Australii (Drumond).

Enteridium Ehren. Mylnik.

Zrosozarodnie pokryte delikatn, bonkowat kor. Zawartoci pojedynczych zarodni poczone
przez due symetrycznie rozmieszczone we wszystkich ciankach istniejce otwory. cianki zarodni

tworz' po wyproszeniu zarodników sieciowate, trójskrzydlne szkielety.
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Lycoperdon sp. Schum. ; Enteridium Ehrenb. w Lk. Jahrb. II, p. 54,; Rclicularia sp. Fr., Berk.

;

Lycogala sp. Lk.; Licea sp. Fuck. ; Licsethalium Rfski.

Uwaga. — Dla uniknicia zbytecznego powtarzania history mylnika podani poniej przy opisie

gatunku.

121. E. O li v aceu m. Ehrenb. M. oliwkowy. — Zrosozarodaie juto zupenie paskie, ju
pókuliste, pokryte delikatna, papierowa kora, od przewiecajcych zarodników oliwkowe. Szkielet

cianek zarodni przewiecajcy, brudno-óty. Zarodniki poskupiane po kilkanacie w grudki, po-

jedyncze ksztatu wycinka koa, tylko powierzchnia wypuka, delikatnie brodaweczkowata.

1803. Lycoperdon ungulinum. Schum., FI. Stell., n° 1404.

1818. Enteridium oliyaceum. Ehren., 1. c, II, p. 54, t. f. 1,3. A-E.

1818. Reticularia Yersicolor. Fr., Obs. myc, fi, p. 147.

— Lycogola olivacea.Lk., Herb.

!

1823. Reticularia ungulina. Fr., FI. Dam, t. 1977, f. 2.,

1829. Reticularia olivacea. Fr., 1. c, Hf, p. 89.

1851. Enteridium atrum. Preuss., Linnea., p. 142.

1866. Reticularia applanata. Ber., et Br. Ann. X. H, p. 56, n° 1142, t. II, f. 3

1869. Licea olivacea. Fuck., Sm. Myc, p. 338.

1872. Licea glomerulifera. De By et Rfski. in Alex., i. c, p. 82, 1. 6, f. 4,5..

1873. Licrethalium olivaceum. Rfski., Yersuch, etc, p. 4.

1873. Lindblandia yersicolor. Rfski in Fuck. S. M. 2 Nach., p. 68.

Wzmianka historyczna. — luzowiec ten wystpujcy w bardzo rónych formach, cho do rzadki

przechodzi najrozmaitsze koleje. Pierwszy opis podany przez Schumachcra naley, jak zwykle wszy-

stkie opisy tego autora, do najniedoniejszych. W roku 1818 znajdujemy doskona prac Ehren-

berga nad tym przedmiotem. Autor ten jest pierwszym ido ostatnich czasów jedynym, który po-

daje, e zarodniki mylnika s poskupiane w grudki ; a dalej opisuje wcale niele szczegóy budowy
kory i woni jak j nazywa. W tym samym roku Fries tworzy nowy rodzaj Reticularia, wspomina

tylko z nazwiska, e ma zamiar pomieci tu gatunek, który nazwa Reticularia yersicolor, przypu-

szczajc e Diphterium Ehrenberga jest tylko tu nalecym synonimem. W pi lat potem Lycoperdon

ungulinum Schumachera zostaje licho odrysowanym we florze duskiej pod nazw Reticularia ungu-

lina. W Systema mycologicum opisuje Fries mylnik a trzy razy i to w tym samym rodzaju, raz jako

Reticularia ungulina Schumachera, a dalej formy kuliste, jako R. oliyacea, wreszcie formy spa-

szczone, które widzia take w modym stanie jako R. yersicolor. W ostatnich czasach znowu spoty-

kamy szereg nazwisk. Najprzód Enteridium atrum Preussa odnosi si do niedojrzaych okazów. Dalej

nadzwyczaj malekie zrosozarodnie zredukowane do minimum, najprzód Fuckel, a potem ja

z De Barym opisalimy pod rodzajem Licea. W mojej rozprawie, nie znajc pracy Ehrenberga, utwo-

rzyem dla mylnika nowy rodzaj, który nazwaem Licothalium. Wreszcie nazwa któr podaje Fuckel,

jakoby przeeranie podan, jest tylko prost omyk. W ostatnich czasach udao mi si zestawi z pe-

wnoci wszystkie te synonimy, a jednoczenie zapoznawszy si z prac Ehrenberga, uznaem za su-
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szne zmieni proponowana przezemnie dawniej nazw rodzajow Licfflthalium na Enteridium, tern

bardziej, e ta ostatnia zostaa utworzon wycznie dla mylnika.

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku s pierwotnie miniowo-czerwone, nastpnie przyjmuj barw
czarno-brimatn, wreszcie w dojrzaym stanie staj si oliwkowemi. Pierwoszcznie zasuszone w ró-
nych chwilach rozwoju i formowania si zrosozarodni s czerwone, jasno-óte lub brunatno-czarne.

Ksztat zrosozarodni bywa bardzozmienny, albo s to paskie poduszeczki, zaledwie 1JM. wysokie, albo

te pókuliste ciaka, wielkoci grochu lub wiksze do 6 M. wysokie. Niekiedy pierwoszcznie rozdzie-

laj si na bardzo drobne czci, tak, e zrosozarodnia moe si skada tylko z trzech zarodni, a nawet

zosta zredukowan do pojedynczej zarodni; wówczas s one wielkoci ziarnka gorczycy lub nieco

wiksze, cianki pojedynczych zarodni nie rozwijaj si, tak e z wielk atwoci mona je wzi za

malekie zarodnie bezkosmka. Barwa ich kory w dojrzaym stanie od przewiecajcych zarodników

oliwkowa, lnica, niekiedy szczególniej w spaszczonych nader delikatna i piknie mienica si ko-

lorami tczy. O budowie mylnika mówilimy powyej; liczne zarodnie s mocno poskupiane,

w pewnych wic miejscach granicz ze sob dwie, w innych trzy zarodnie. cianki odgraniczajce jes
pojedyncze i znikaj zupenie w tych miejscach gdzie dwie zarodnie z sob granicz, otwory te s
bardzo wielkie, pozostajce za cianki w tych miejscach gdzie trzy zarodnie z sob granicz, musz
tworzy naturalnie trójskrzydlne szkielety. Te trzy skrzyda wakich bon, bdce resztkami cianek

ssiednich zarodni, stykaj si pod równymi ktami. Razem za tworz one niby sie o okach bardzo

wielkich, rozmiarach sieci stale trójskrzydlnych. Ta niby sie przyronita do dna zrosozarodni jest

do nika, lecz e w górnej czci przyrasta do papierowej kory, przeto dopóki ta ostatnia istnieje

i ona te pozostaje. Kora, szkielety pozostaych cianek i niekiedy rozwijajca si lenia s pod dro-

bnowidzem zupenie jednostajnymi brndno-óto zabarwionemi bonami. W tych razach, gdy kora

piknie si mieni jest bonk prawie zupenie bezbarwn. Zarodniki s poskupiane w kupki po cztery

do dwudziestu trzech. Ksztat pojedynczego zarodnika waciwy, pomidzy wszystkimi luzowcami,

tylko temu gatunkowi; s to wycinki koa o promieniu od 9,4 do 8,9 m. m. majce, rednicy od 10,8

do 11,6 m. ni., a bok ostrokrgu dugi od 6,5 do 1,1 m. m. Tylko wypuka powierzchnia pokrya

jest licznymi, tgimi kolcami.

Znajdowanie si. — Szwccya (Pries); Zellandya (Schumacher); Warszawa (Alexandrowicz); Berlin

(Ehrenberg); Hoyerswerda (Preuss) ; Preiburg (De Bary); Johannisberg nad Renem (Fuckel).

Nastpujce gatunki opisane jako bezkosmki nie s mi znane :

1834. Licea epiplty! la. Sz., Amer fg., n° 2318.

1834. Licea macrospora. Sz. Amer. fg., n°2317, z synonimem Lignyotaumbrina. Fr., Sm. Vg. Sc,

p. 459. Okazów oryginalnych nie widziaem, nie mog wic nic sdzi, o ile utworzenie

nowego rodzaju, proponowane przez Friesa jest su?znem.

1873. Licea microsperma . B. et C. Cfr. Grevil., 1. c, n° 367.

1834. Licea nitens. Sz., Amer. fg., n° 2319.

1773. Licea Lindheimeri. B. Cfr. Grevil. 1. c. n° 369.

1848. Licea perreptans. Brk., Gard. Chro., p. 451; cfr. Am. of N, 1850, p. 3C7. Z opisu monaby

to uwaa za Stemonitis Tubulina A. et Sz.

1873. Licea spermoides B. et C, Cfr. Grevil., 1. c, n°368.
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RZD HÓNOBLONY (HETERODERMEjE).

Zarodnie pozbawione woni, podsady i zwapnie. cianka zarodni delikatna, po dojrzeniu przy-

najmniej w czci rozpadajca si na sieciowate, paskie zgrubienia, znajdujce si na jej wewntrznej

stronie. Zarodniki i zgrubienia wewntrzne cianek z jednej i tej samej zarodni, zazwyczaj jednakowo

zabarwione.

Pokrewiestwo 1 . — Przetaczkowate (Cribrariacese).

Zarodnie trzoneczkowate, pojedynczo stojce. Zazwyczaj tylko górna cz cianki rozpada si

pozostawiajc sieciowate wewntrzne zgrubienia.

DlCTYDIUM SCLTRAD. EBROWIEC.

Zgrubienia na wewntrznej stronie cianki zarodni skadaj si z jednostajnych, szerokich, równo-

legle od nasady trzonka a do wierzchoka przebiegajcych pyt, poczonych poprzecznemi, nitko-

watemi wóknami w sie, o okach mniej lub wicej prostoktnych.

Mucor sp. Batsch.; Stemonitis sp. Gmel. ; Spha3rocarpus sp. Buli.; Bictydium Schrad., Nov. pi.

gen., p. ll;Cribraria sp. Pers.; Trichia sp. Poir.

Wzmianka' historyczna. — Ju dawniejsi autorowie wspominaj nalece tu luzówce pod roz-

maitemi nazwiskami, dopiero jednak w roku 1797 utworzy Schrader dla nich osobny rodzaj, który

nazwa Dictydium. Autor ten pierwszy jak najdoskonalej rozpozna budow rónobonów, to jest

e sie ich, nie jest woni ale zgrubieniem powstajcem na wewntrznej stronie nader delikatnej i

bezbarwnej cianki. Piozdzieli on wszystkie rónobony na dwa rodzaje, które nazwa Cribraria i Bi-

ctydium, stosownie do tego, czy wewntrzne zgrubienia dochodz tylko do górnej poowy zarodni,

a dolna pozostaje trwaa jako koszyczek, czy t caa cianka rozprósz si, a sieciowate zgrubienia do-

chodz a do nasady trzonka. Persoon poczy oba rodzaje w jeden, Fries przyj podzia Schradera.

Ze wzgldu jednak, e koszyczek, jakem si przekona, jest cech bardzo zmienn, raz bowiem roz-

wija si nader silnie, drugi raz zanika prawie zupenie, nie mogem go przyj za podstaw podziau

rónobonów. Wszystkie jednak zgrubienia daj dwa typy : w jednym oka sieci s nieregularnymi

równolegobokami lub wieloktami, w drugim prostoktami. Te dwa wic typy uyem za cechy

rodzajowe, rónice przetaczki od ebrowców. Udao mi si odnale jeszcze i typ poredni, pasia-

dajcy od dou sie ebrowca przechodzc na wierzchoku zarodni w zgrubienia przetaczka, i ten na-

zwaem porodkiem,

122. D. cernuum (Pers.). . pospolity.— Lenia, trzoneczek i masa zarodników orzechowo-

purpurowe. Trzoneczek od zarodni dwa do trzech razy duszy, wyprostowany, w wierzchoku za-

krzywiony. Zarodnie kuliste, 1/2 M. rednicy majce, zwise. Sie zgrubie po wyproszeniu zarodników

w wierzchoku zaginajca si do wntrza. Zarodniki

1789. Mucor cancellatus. Batsch., Elech. Cont. II, p. 131, t. 42, f. 232.

1791. Stemonitis cancellata. Gmel.,Sys. Nat., p. 1468, n° 18.
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1791. Sphaerocarpus trichioides. Buli., Ghamp., var. 2, p. 124. Excl. ieon.

1796. Cribraria cemua. Pers.. Obs. 1, p. 91, n° 153.

47!)7. Dictydium umbilicatum. Schrad., Nv. pi. gen. p. II, t. 4, f. 1.

t
1797. Dictydium ambiguum. Schrad., Nv. pi. gen., p. 13, t. i. f.2.

1808. Trichia cernua. Por., Enc, 1. c, VIII, n° 23.

1816. Dictydium cernuum. Nees., Sys.,f. 117.

1827. Dictydium Trichioides. Ghev., FI. paris., p. 327. Excl. syn. — Corda, Icon., V, p. 39,

t. III, f. 36.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta pora pierwszy opisanym przez Batscha; zaczony ry-

sunek jest poprawny. W nastpnych czasach róni autorowic zmieniaj tylko nazwisko gatunkowe lub

przenosz ebrowiec do innego rodzaju, nie dodajc nic nowego, wyjwszy Schradera, którego opis

pod wzgldem dokadnoci nie pozostawia nic do yczenia. Dictydium ambiguum tego autora jest

potwornoci ebrowca pospolitego, o której w opisie wspomniemy kilka sów.

Opis. — Z delikatnej ciemno-purpurowej leni podnosz si czarniawe trzoneczki. Sone szydowate,

czsto lekko pogite, a w wierzchoku stale zagite. cianka ich jest bon tg, podunemi zgrubie-

niami opatrzon, tworzy zupenie pust rurk. Zarodnie mniej wicej 1/2 M. rednicy majce, pocz-

tkowo dokadnie kuliste i na wierzchoku trzonka wj niesione, potem uchylaj si na bok, wreszcie

zwieszaj si na dó. Od nasady trzonka a do wierzchoka zarodni przebiegaj zgrubienia pod po-

staci bardzo szerokich, paskich eber, ilo ich wynosi od trzydziestu piciu do pidziesiciu we-

dug Schradera, zazwyczaj s one pojedyncze, nierzadko jednak niektóre z nich rozwidlaj sie szcze-

gólniej w rodku przebiegu, i rozwidlenia te albo cz si od razu z ssiedniem ebrem, albo t prze-

biegaj ju do wierzchoka, jako samodzielne ebro, w rzadkich razach mog si one znów powtórnie

rozwidla. ebra te s poczone poprzecznemi, nitkowatemi, nader cieniuLkiemi wókienkami, prze-

biegajcemi w prawie równych od siebie odstpach i równolegle jedne wzgldem drugich. Zld te,

oczka sieci, któr tworz z szerokiemi ebrami, maj ksztat prostoktów. Bardzo czsto si zdarza, e
ebra tworzce sie zgrubie, oddzielaj si od siebie w wierzchoku i nastpnie zaginaj si do rodka

zarodni. W kadym razie wyproszenie zarodników nie jest zupenie zalene od tego przebiegu, jak to

utrzymuje Schrader. cianka zarodni rozprósz si bardzo wczenie, tylko w rzadkich wypadkach

pozostaje jeszcze w dolnej poowie zarodni, a zarodniki wpadaj przez liczne otwory ok sieci.

Wreszcie wypadami wspomnie kilka sów o pewnej potwornoci, która z wielu wzgldów bar-

dzo jest ciekawa. Wszystkie okazy tego samego podoa byy ni dotknite w mniejszym lub wi-

kszym stopniu, a byo ich bardzo wiele. Polega ona na tern, e ebrowate prty rozdzieliy si na

szereg wieloktnych wzów, o ciankach wklsych; z kadego kta wza wychodzio cienkie wókno

czce si z ktem ssiedniego wza, tym sposobem cao miaa najzupeniej pokrój zgrubie sie-

ciowatych przelaczka. W niektórych okazach jedna strona zarodni bya rozwinita typowo, a druga

potwornie, winnych górna cze zachowywaa si podobnie -wzgldem dolnej, w innych wreszcie

tylko pewne niewielkie miejsce zarodni byo ni dotknite. We wszystkich razach potworno, da-

waa wszystkie przejcia do normalnego typu. Jestem przekonany, e Dictydium ambiguum Schra-

dera jest wanie ta potwornoci ebrowca pospolitego, tern bardziej, e autor ten wspomina, e
okazy tego nowego gatunku znalaz tylko w niewielu indywiduach i wszystkie byy uszkodzone.

Potworno ta zreszt jest zjawiskiem, które nazywamy powrotem do pierwotnego typu i objania,

e ebrowiec jest rodzajem, który si kiedy rozwin z typowych przetaczków.
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Znajdowanie si. — Najpospolitszy ze wszystkich rónobonów, przytrafia si bardzo czsto w ca-

ej Europie.

Heterodictyon Riski. Porodek.

Zgrubienia na wewntrznej stronie cianki zarodni, skadaj si od dou z równolegle przebiegaj-

cych, szerokicb eber, poczonych cienkienii wókienkami w sie o oczkach prostoktnych, prze-

chodzcych w górnej poowie zarodni w wieloktne wzy, poczone promienistemi midzy sob

cieszemi odnogami.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten nader ciekawy, czy pomidzy sob ebrowiec i przetaczek,

gdy sie wewntrznych zgrubie odpowiada w dolnej czci zarodni pierwoszczni, a w górnej dru-

giemu rodzajowi. Ze wzgldu, e przedstawia róny rodzaj sieci nazwaem go Heterodictyon.

123. H. mirabile Rfski. P. pod z i wek. — Trzoneczek wyprostowany, sztywny, walcowaty,

ku górze nieco zwony. Zarodnia kulista 1/2 M. w rednicy majca, w nasadzie koszyczkowata. Masa

zarodników czarniawo-brunatna. Zarodniki do 7, o m. m. wielkie, gadkie.

Opis. •— Trzoneczek wyprostowany, sztywny, walcowaty, w nasadzie nieco tszy, przechodzcy

w delikatn leni, ku górze nieco zwony, delikatnie podunie pofadowany, wysokoci zarodni

wyrównywajcy, lub te dwa razy od niej duszy, czarny, my. Koszyczek i sie zgrubie czarniawo

brunatne. Koszyczek maleki o bonie ochrowo-brunatnej, jednostajnej, lub zrzadka tylko zziarnionej,

przechodzi w liczne zby szerokie w nasadzie, zwajce si i rozwidlajce ku górze, zby te s po-
czone pomidzy sob poprzecznemi, nitkowato-cienkiemi wókienkami i dobiegaj poowy lub prawie

trzech czwartych wysokoci caej zarodni ku górze, tutaj przechodz w cienkie wókna, promienisto roz-

chodzce si i tworzce na wierzchoku zarodni nieliczne wzy. Wzy te s wieloktne, wyduone,
o bokach mocno wklsych. Zby koszyczka i wzy sieci na wewntrznej stronie mocno zziarnionc,

w skutek tego czarno-brunatne i nieprzezroczyste. Zarodniki pod drobnowidzem jasno-rdzawe, o

ciance najzupeniej gadkiej.

Znajdowanie si. — Gatunek znaleziony raz tylko przez de Barego w okolicach Freiburga w Bryz-

gowir w miejscu zwanem Hcellensturz.

Cribraria. Pers. Przetaczek.

Zgrubienia na wewntrznej stronie cianki zarodni skadaj si z sieciowoto poczonych wókien,

czsto w punktach zbiegu spaszczonych i rozwinitych w wzy. Oka sieci nieforemnie wieloktne.

Dolna cz zarodni czsto koszyczkowata.

Clathrus Schmid. ; Stemonitis sp. Roth., Schrk, Pers; Cribraria Pers: Dictydium sp. Schrad., Pr. ;

Trichia sp. Poir.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj utworzony jak wiemy w roku 1796 przez Persoona, zosta przez

Schradera w rok potem rozdzielony na dwa, to jest : Cribraria i Dictydium. Charakter jednak jaki

wziem za podstaw podziau tych dwóch rodzajów jest inny jak Schradera, w skutek czego wiele

gatunków przez tego autora opisanych pod Dictydium wczyem do przetaczka.
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PODRODZAJ I. — SCHRADEUELLA.

Zgrubienia poczone w sie s w caym przebiegu jednakowo szerokie. Brak wzów, koszyczek

zazwyczaj silnie rozwinity.

124. C. r u fa (Ii o t //.). P. r ud y.— Zarodnie wartokowate lub gruszkowale, rude, trzoneczko-

wate, o trzoneczkach orzechowo-purpurowych, wyprostowanych. Koszyczek zazwyczaj silnie rozwi-

nity, lejkowaty, o brzegu regularnie wyzbionym. Wókna zgrubie z zbów koszyczka pocztek bio-

rce, szerokie, w lun sie poczone. Zarodniki gadkie, od 5 do 6,5 m. m. wielkie.

1788. Stemonitis rufa. Roth., FI. ger., 1. p. 518.

1797. Gribraria rufescens. Pers., Disp., p. 11, t. l,f. o.

1797. Cribraria fulva. Schrad., Nov. pi. gen., p. 5, t. 1, f. 1.

1797. Cribraria intermedia. Schrad., Nov. pi. gen. p. 4, t 1, f. 2.

1808. Trichia rufescens Poir., Enc, 1. c, Viii, n° 31.

Wzmianka historyczna. — Gatunek opisany po raz pierwszy przez Rotha, którego praca pozostaa je-

dnak w zapomnieniu. W roku 1797 wspomniany przez Persoona pod innm nazwiskiem, zosta przez

Schradera na dwa rozdzielonym. Jednake ju Fries wspomina, e tych dwóch gatunków odróni

nie umie. Zdaje mi si, e ma najzupeniejsz racy, bo rónice podane przez Schradera umarzaj si

do rónego podoa i mniej lub wicej wyranie gruszkowatego ksztatu.

Opis. — Pierwoszeznie tego gatunku maj w modym stanie barw mleczno-bia wedug Schra-

dera. Zarodnie ich stoj zazwyczaj towarzysko na podou. Z delikatnej, purpurowej, kolistej leni

podnosz si, w nasadzie nieco zgrubiae, ku górze nieznacznie zwone, sztywne, wyprostowane lub

przeszo dwa razy dusze, czarniawe, mocno podunie brózdowate trzoneczki. Zarodnie dochodz

mniej wicej 1 M. rednicy, ksztat ich wahajcy si midzy wartokowatym a gruszkowatym, ko-

szyczek naturalnie lejkowaty, rudawy, o powierzchni lekko lnicej, do regularnie' wyzbiony.

cianka koszyczka jest blonk do tg, rdzaw, podunemi smugami delikatnie zziarnion. Kady zb
koszyczka daje pocztek jednemu, bardzo szerokiemu, zupenie paskiemu wóknu, w dalszym prze-

biegu wszdzie równowzkiemu. Sie przez wókna zgrubie utworzona nader luna, niesztywna,

miejsca zbiegu typowo nierozwinite w wzy. Niekiedy jednak w punktach zbiegu daj si spotyka

trójktne rozszerzenia, wyjtkowo nawet, cho nadzwyczaj rzadko, tworzy si tu i owdzie wze wie-

loktny o bokach wklsych.

Znajdowania sio — .leden z bardzo rzadkich przetaczków; widziaem okazy z Warszawy (Alexandro-

wicz); z Salem w Badcskiem (Jack.) i z okolic Edynburga.
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POD ROD Z AJ. II. — EUCRIBRARIA.

Zgrubienia poczone w siec, o wóknach w punktach zbiegu rozszerzajcych si w wzy. Koszy-

czek niekiedy zepenie nierozwinity.

123. C. purpur ea Schrad. P. purpurowy. — Zarodnic kuliste, ywo-purpurowe, trzone-

czkowate, o trzoneczkach czarno-purpurowych. Koszyczek zajmujcy jedne trzeci doln cz zaro-

dni, pókulisty, o brzegu nieregularnie poszarpanym i podziurawionym. Wókna zgrubie nader cien-

kie gst sie tworzce, nie we wszystkich punktach zbiegu rozwijce si w wzy, niektóre wolno wy-

biegajce. Wzy nielicznie lecz silnie rozwinite, wyduone, przez zlewanie si nieraz poskrzywiane,

wieloktne, o bokach licznych, mocno wklsych. Zarodniki jasno-purpurowe, od o do 6,5 m. m-

wielkie.

1776. Clathrus pedatus riticulo flxo. Schmid.,Icon. et anal. part., t. 33, f. 2, 1-IX.

1797. Cribraria purpurea. Schrad., Nv. pi. gen., p. 8.

Opis. — Z delikatnej purpurowej leni podnosz si w licznych miejscach czarno-purpurowe, szty-

wne, wyprostowane lub lekko skrzywione, w nasadzie zgrubiae, ku górze nieznacznie zwajce si,

me, lekko podunie porysowane trzoneczki. Zarodnie dokadnie kuliste, wyprostowane lub nieco

na bok pochylone, IM. rednicy dochodzce, czsto znacznie mniejsze. Koszyczek zajmuje jedne trze-

cicz zarodni, jest bon tg, kruch, purpurow, poprzecznemi smugami, biegncemi po koach

wspórodkowych, nader mocno zziarnion. Brzeg koszyka bardzo mocno i nieregularnie poszarpany,

w licznych miejscach podziurawiony. Sie zgrubie owóknach woskowato-cienkich, tworz one gst
sie, a niektóre wybiegaj wolno, rozwidlajc si niekiedy przedtem. Nie wszystkie punkta zbiegu roz-

winite w wzy. Bywa ich zazwyczaj w mniejszych od dziesiciu do pitnastu, w najwikszych zaro-

dniach od dwudziestu do trzydziestu. S one wyduone, czsto obok siebie stojce, zlewaj si z sob,

wskutek czego tworzy si wze skrzywiony. Brzegi ich wieloktne, o bokach mocno wklsych.
S to bonki delikatne, purpurowe, lecz pod spodem mocno zziarnione, w skutek czego czarniawo-

purpurowe i kruche.

Znajdowanie si. — Nader rzadki gatunek przetaczka; widziaem tylko okazy z okolic Pinzgau

w Tyrolu zbierane przez Sautera. Mia by znaleziony na uycach przez Albertiniego i Schweinitza
i w Bawaryi koo Franeuaurach i Norymbergii przez Martiusa. (Cfr. Martius, FI. Erlan., p. 380.)

126. C. aurantiaca. Schrad. -P. pospolity. — Zarodnie kuliste, mniej wicj zwisie, rude
lub orzechowo-rude, trzoneczkowate, o trzoneczkach jasno -orzechowych. Koszyczek silnie rozwinity
pókulisty, przeszo jedne trzeci dolnej czci zarodni zajmujcy, do regularnie wyzbiony, o z-
bach krótkich, zaostrzonych, zaraz we woni przechodzcych. Wzy nadzwyczaj silnie rozwinite,
rozgaziajce si i prawie wszystkie pomidzy sob pozlewane lub przynajmniej koczynami styka-

jce si i jedne sie tworzce, mocno powyzbiane, poczone pomidzy sob cicniulekiemi, nitko-

watemi wókienkami. Masa zarodników pomaraczowa lub brudno óta. Zarodniki ótawe, od 5 do
6,5 m. m. wielkie, gadkie.

1797. Cribraria aurantiaca. Schrad., Nov. pi. gen., p. 5, t. 1, f. 3, 5.

1801. Cribraria yulgariis, [i aurantiaca. Pers., Syn., p. 194.

1808. Trichia rufescens, ri aurantiaca. Poir., Enc, 1. c, VIII, n° 31.

ART. I. S
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1833. Cribraria aurantiaca, y sulphurca. Walk., FI. er. gr.

1836. Cribraria intermedia. Bcrk. in Sm. Eng. i!., V, p. 318, n° 1.

1838. Cribraria yariabilis, Ficinus. Dres., FI., II, p. 269.

Wzmianka historyczna. — Trzy gatunki utworzone przez Schradera, to jest C. aurantiaca, C.

Yulgaris i C. tenella zostay przez niego zcharakteryzowane w sposób niewystarczajcy dzisiejszym

wymaganiom. Barwa zarodników, wielko zarodni, barwa zgrubie, wzgldna wysoko i barwa

trzonka, wreszcie rodzaj wyzbienia koszyczka : oto cechy któremi si Schrader posugiwa. Miaem
przed sob najmniej ze czterdzieci okazów tutaj nalecych i przekonaem si, e one przedstawiaj

szereg form, których dwie skrajne s nader charakterystyczne ale pomidzy niemi znajduj si wszyst-

kie moliwe przejcia, nawet pod wzgldem budowy sieci zgrubie. W kadym razie ten ostatni cha-

rakter by jeszcze najwaniejszym i na nim si opierajc rozdzieliem wszystkie te przetaczki na trzy

gatunki. Przetaczek pospolity ma wzy rozwidlajce si i poczone w sie wspóln; dwa inne maj
wzy pojedyncze, lecz u piknego s one mniej wicej zaokrglone, tymczasem u przetaczka zmien-

nego sa one ktowate o bokach wklsych.

Opis. — Pokrój tego gatunku do zmienny. Lenia niezawsze rozwinita. Trzoneczki szydowate,

lekko poskrzywiane, bardzo zmiennej dugoci, zazwyczaj trzy razy od zarodni duszy, niekiedy a
do piciu razy lub te zaledwie wysokoci zarodni wyrównywajcy. Zarodnie kuliste, 1/2 do 1 M. re-

dnicy majce, na pomaraczowej lub brudno-ótej masie zarodników rude lub orzechowo-rude, po

ich wyproszeniu janiejsze i przewiecajce. Koszyczek zawsze wyksztacony zajmuje dwie pite lub

jedne trzeci dolnej czci zarodni, jest lekko podunie smugowany. Smugi te jednak sa po wikszej

czci tylko fadami bony. Zziamienia albo zupenie niewystajce albo tylko bardzo nieliczne

w postaci zrzadka porozrzucanych pojedynczych ziarn. Brzeg koszyczka do regularnie wyzebiony

o zbach bardzo licznych. Wzy nader silnie rozwinite, rozgaziajce si i odnogami juto styka-

jce si z sob, ju te nawet zlewajce si zupenie i prawie osobny system sieciowy tworzce. S one

licznie wyzbione, o zbach mniej lub wicj wklsych. Z kadego zba wychodzi cieniutekie nit-

kowate wókienko biegnce do zba ssiedniego wza lub odnogi tego samego wza na przeciwko

lecej. Wzy o bonce delikatnej, prawie zawsze bez zziarnieri.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley w Europie do do pospolitych przetaczków, trafia si ró-

wnie czsto jak nastpny i wystpuje zazwyczaj w znacznych ilociach.

127. C. uulgaris. Schrad. P. zmienni/. — Zarodnie kuliste, pod spodem nieco spaszczone,

mniej lub wicej zwisie, brudno-óte lub óto-orzechowc. Masa zarodników brudno-óta. Trzoneczki

szydowate, lekko pozginane, jasno orzechowe lub orzechowo-purpurowe. Koszyczek zazwyczaj rozwi-

nity, najczciej talSrzykowaty, rzadziej pókulistawy, o brzegu regularnie i licznie wyzbionym.

Zgrubienia nitkowato-cienkie, w lun sie poczone, w punktach zbiegu liczne wzy tworzce.

Wzy w formach typowych wieloktne, o bokach mocno wklsych, rzadziej wyduone, niekiedy

zauikowo wyksztacone. Zarodniki ótawe, 5 do 6,5 m. m. wielkie.

1797. Cribraria yulgaris. Schrad., Nv. pi. gen., p. 6, t. 1, f. 5.

Opis. — Gay szereg tu nalecych form daje si na trzy nastpujce typy rozdzieli :

a. Genuina. Wzy wieloktne, mniej wicej równie dugie jak szerokie, nierozgaziajce si.

fi. Aurantioides. Wzy wieloktne, mniej wicej wyduone. Tu nale formy przejciowe do po-

przedzajcego gatunku.
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v. Delicatula. Wzy zanikowo wyksztacone, nader drobne, zaledwie pod drobnowidzem widzialne.

Pierwoszcznie tego gatunku s mleczno-biae wedug Schradera. Lenia zazwyczaj wyksztacona,

ciemno-orzechowo-purpurowa. Trzoneczki szydowate, wyduone, skrzywione, bardzo rónej du-

goci, zazwyczaj od dwóch do trzech razy od zarodni dusze, niekiedy znacznie bo do om razy

wsze lub nawet znikajco krótkie. Zarodnie kuliste, czsto pod spodem lekko spaszczone, zazwy-

czaj 3/4 M. rednicy majce, niekiedy znacznie wiksze lub zaledwie 1/3 M. szerokie, ju wyprosto-

wane ju najczciej na bok zwise. Koszyczek zawsze wyksztacony, zajmuje dwie pitych lub jedne

trzeci dolnej czci zarodni, zazwyczaj talerzykowaty, rzadziej prawie pókulisty, brzeg jego gsto

wyzbiony, o zbach bardzo licznych, niekiedy do pidziesiciu dochodzcych. Masa zarodników za-

zwyczaj brudno-óta, niekiedy pomaraczowo-ochrowa. Sie zgrubie stosownie do odmiany do
rónego pokroju. W formach przejciowych do poprzedniego gatunku (v. aurantioides) wzy s
mniej wicej wyduone, ksztatów nieregularnych, licznie i gboko wyzbione. W formach typo-

wych wzy s wicej regularne, najczciej picio lub szecioktne. Nareszcie w odmianie nazwanej

delicatula tak drobne, e tylko pod drobnowidzem widzialne. Sie zgrubie jest w tej ostatniej od-

mianie nader gsta. Koszyczek bywa najczciej gadk jednostajn bon, niekiedy jednak posiada

liczne zziarnienia w podunych smugacb. Wzy zazwyczaj zziarnione, w wyduonych mniej, wówczas

do 3,o m. m. wysokie, w zaokrglonych zziarnienia s czsto nader silne, tak e wzy s na zewntrz

mocno wypuke, do 10,7 m. m. wysokie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do do pospolitych w caej Europie w pierwszych dwóch

formach. Odmian y widziaem tylko z okolic Warszawy znalezion przez Alexandrowicza.

l~28. C. tenella. Schrad. /'. pikny. — Zarodnie kuliste, wyprostowane lub nieco zwise, orze-

chowe. Masa zarodników brudno-óta. Trzoneczki szydowate, cienkie, lekko skrzywione, ciemne,

orzechowo-purpurowe. Koszyczek zazwyczaj rozwinity, pókulisty, o brzegu nieregularnie poszarpa-

nym. Zgrubienia nitkowato cienkie, w gst sie poczone, w punktach zbiegu liczne wzy
tworzce. Wzy zupenie zaokrglone, wypuke. Zarodniki ótawe, 5 do 6,5 ni. m. wielkie.

1797. Cribraria tenella. Schrad., Nov. pi. gen., p. 6, t. 3, f. 2, 3.

1808. Tricbia rufescens, 7 tenella. Poir., Enc, VIII, 1. c, n° 31.

Opis — Gatunek ten z pokroju do przetaczka pospolitego a z sieci zgrubie do p. zmiennego po-

dobny, róni si wybornie wzami. Z nadzwyczaj delikatnej ciemno-purpurowej leni podnosz si

liczne, szydowate, z lekka pozginane, cienkie, orzechowo-purpurowe trzoneczki. Zazwyczaj s one

dwa razy od zarodni dusze, niekiedy znacznie dusze lub te nawet krótsze. Zarodnie mniej wicej

/2 M. rednicy dochodzce lub wiksze, wyprostowane lub zlekka zwieszone. Jej koszyczek i sie

zgrubie ciemno-orzechowe i zazwyczaj lnice. Koszyczek rozwinity, zajmujcy nieraz prawie ca
doln poow zarodni, ma brzegi nieregularnie poszarpane. Wzy sieci s najzupeniej zaokrglone,

czsto na zewntrz lekko wypuke. Z kadego wza rozchodz si promienisto na wszystkie strony

cieniutekie, nitkowate zgrubienia, czce wszystkie wzy pomidzy sob. Koszyczek i wzy maj
blonk do tg jasno-orzechow, mocno zziarnion. Zziarnienia koszyczka s podunemi smugami.

Znajdowanie si. — Nader rzadki gatunek widziaem tylko okazy z okolic Warszawy zbierane przez

A.lexandrowicza.

129. — C. microcarpa. [Schrad.). P. makówka. — Zarodnie kuliste, wyprostowane lub

zwieszone, orzechowe. Masa zarodników ótawa lub orzechowo-óta. Trzoneczki nitkowato-cienkie,
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nader dugie, orzechowo-purpurowe. Koszyczek zupenie nierozwinity. Zgrubienia na caej zarodni

nitkowato-cienkie, bezbarwne, w punktacb zbiegu liczne ciemne wzy tworzce, ztd zarodnia wy-

daje si by ciemnemi plamami upstrzon. Wzy wieloktne o ktach tpych, wypuke. Zarodniki

ótawe, 5, do 6,5 ni. m. wielkie.

1797. Dictydium microcarpum. Schrad., Nv. pi. gen., p. 13, t. 4, f. 3, 4.

1801. Cribraria microcarpa. Pers., Syn., p. 190.

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku s wedug Schradera mleczno-biae. Z delikatnej czarniawo-

purpurowej leni podnosz si liczne nitkowato cienkie, sze do dziewiciu razy od zarodni dusze,

delikatne, wiotkie, orzechowo-purpurowe trzoneczki. Zarodnie dokadnie kuliste, 1/4 lub 1/3 M. re-

dnicy majce. Koszyczka brak zupeny, caa cianka rozpadnita na wewntrzn sie zgrubie. Wzy
wydatne, wypuke, czarno-orzechowe, wieloktne, o ktach zaokrglonych, poczone nitkowato

cienkiemi promienisto rozchodzcemi si wókienkarni. Wókna te s zupenie bezbarwne, a ponie-

wa wzy s zabarwione, od mocnego zziarnienia wypuke, przeto na ótawej masie zarodników wi-

da tylko wzy jako ciemne punkty.

Znajdowanie si. — Gatunek bardzo rzadki. Widziaem okazy z okolic Freiburga w Bryzgowii

(De Bary) i GEstricha nad Renem (Fuckel).

130. C. splendens. {Schrad.). P. lnicy. ~ Zarodnie kulistawe o ciance trwaej, od prze-

wiecajcych zarodników piknie zocisto mienice si, po ich wyproszeniu z srebrzystym odblas-

kiem. Zgrubienia ótawo-orzechowe, masa zarodników ótawa. Trzoneczek szydowaty, lekko

skrzywiony, jasno orzechowo-purpurowy. Koszyczek niewyksztacony, zastpiony kilkunastoma zgru-

bieniami przebiegajcemi promienisto od nasady trzonka do jednej trzeciej zarodni, zupenie wolnemi

przeehodzcemi w wierzchoku w sieci zgrubie, o wóknach nitkowato cienkich, rozchodzcych si

promienisto od wieloktnych, sabo rozwinitych wzów. Zarodniki ótawe, 5 do 6,5 m. m. wielkie.

1797. Dictydium splendens. Schrad., Nv. pi. gen., p. 14, t. 4, f. 5, 6.

1801. Cribraria splendens. Pers., Syn., p. 191.

1808. Trichia splendens. Poir., Enc, 1. c, TUI, n" 28.

Opis. — Gatunek ten odrónia si od innych tern, e cianka zarodni, tutaj daleko tsza, nie roz-

prósz si zaraz po dojrzeniu ale zachowuje si prawie w caoci, pokrywajc sie wewntrznych

zgrubie. Jestto bona do tpa, najzupeniej jednostajna i bezbarwna, od przewiecajcych zarodni-

ków lni si piknie srebrzysto metalicznie. Koszyczek zupenie niewyksztacony, przynajmniej tak

jak to ma miejsce w dotd opisanych gatunkach. W jego miejscu na wewntrznej stronie cianki roz-

chodzi si promienisto od nasady trzonka om do dwunastu promieni czarno-orzechowych, równo-

wzkich, pomidzy sob zupenie wolnych, jednakowo dugich, przechodzcych w kocach w sie

zgrubie. Wzy sieci zgrubie bardzo sabo rozwinite, wieloktne, o ktach tpych, widoczne tylko

pod drobnowidzem. S one poczone pomidzy sob nitkowato-cienkiemi równie ciemno-orze-

chowo zabarwionemi wókienkarni. Trzoneczek dwa do trzech razy od zarodni duszy, szydowaty,

lekko pozginany, jasno-orzechowo-purpurowy. Zarodnie do 1/2 M. rednicy dochodzce, rzadziej

wiksze.

Znajdowanie sic. — Gatunek nadzwyczaj rzadki. Piknie rozwinite okazy widziaem tylko ze

Szwajcaryi, zapewne przez Ghailleta koo Newschatelu zbierane. Niedojrzae okazy znalaz De Bary

koo Freiburga.



LUZÓWCE. 237

131. C. intricata. Schrad. P. powikany. — Zarodnie kuliste, wyprostowane, orzechowe,

do 1 M. rednicy dochodzce. Masa zarodników brudno-óta. Trzoneczki szydowate, iekko w nasa-

dzie zgrubiae orzechowo -purpurowe. Koszyczek pókulisty o brzegu do regularnie wyzbionym.

Wzy sieci zgrubie, silnie rozwinite wielokatne, o katach mocno tpych, poczone nitkowato

cienkiemi wóknami przebiegajcemi po dwa, trzy lub cztery równolegle obok siebie. Zarodniki ó-

tawe, 5 do 6,5 m. m. wielkie.

1797. Cribraria intricata. Schrad., Nv. pi. gen., p. 7, t. 3, f
.

1

.

Opis. — Trzoneczki szydowate, ku górze nieznacznie zwajce si, orzechowo-purpurowe, wy-

sokoci zarodni wyrównywajace lub do trzech razy dusze. Zarodniki dokadnie kuliste, 1 M. re-

dnicy dochodzce, stale wyprostowane, orzechowe. Koszyczek silnie rozwinity, jednej trzeciej lub

poowy wysokoci zarodni dochodzcy, o brzegu do regularnie wyzbionym, zbach licznych, waha-

jcych si midzy czternastoma a dwudziestoma. Wzy silnie rozwinite, nieregularnie wielokatne, o

ktach tpych, bokach lekko wklsych. Z kadego boku wychodzi dwa do czterech wókien, nitkowato

cienkich, przebiegajcych obok siebie, zupenie równolegle do ssiedniego wza. Jestto charakter

gówny rónicy ten gatunek od wszystkich innych przetaczków. Wiele gatunków np, p. zmienny,

gruszkowaty lub makówka, maj wzy mniej lub wicej podobne, u tych jednake wókna rozchodz

si promienisto na wszystkie strony, kiedy tutaj stale kade dwa ssiednie wókna cz si dwoma,

trzema lub czterema wóknami przebiegajcemi obok siebie równolegle. Koszyczek i wzy mocno

zziarnione.

Znajdoicanie sic. — Jedyne okazy tego gatunku jakie widziaem pochodz z pónocnej Karoliny,

zbierane przez Rayenela.

132. C. piriformis. Schrad. P. gruszkowaty. — Zarodnie gruszkowate lub prawie war-

tokowate, wyprostowane, ciernno-orzechowe. Masa zarodników brudno ciemno-ólta. Trzoneczek

gruby, walcowaty, ku górze tylko nieznacznie zwony, orzechowo-purpurowy. Koszyczek silnie roz-

winity, lejkowaty, o brzegu nieregularnie poszarpanym i podziurawionym. Sie zgrubie gsta,

o wzach do silnie rozwinitych, wieloktnych, o ktach ostrych poczonych nitkowato cienkiemi

promienisto rozchodzcemi si wóknami. Zarodniki ótawe, 5 do 6,5 m. m. wielkie.

1797. Cribraria piriformis. Schrad., Nv. pi. gen., p. 4, t. 3, f. 4, 5.

1801. Cribraria rufescens, [5 piriformis. Pers., Syn., p. 193.

Opis. — Pierw7oszcznie tego gatunku maj w pierwszj chwili, wedug Schradera, barw czarniawo-

purpurow. W czasie owocowania barwa ta zmienia si kolejno na winiowo-czarniaw, orzechowo-

czarniaw, wreszcie staje si ótawo-orzechow. Z delikatnej leni ciemno- orzechowej i byszcz-

cej podnosz si liczne trzoneczki, zazwyczaj tylko w nasadzie nieco zgrubiae, ku górze za bardzo

nieznacznie zwajce si, mocno podunie pofadowane, ciemno-orzechowe, zazwyczaj wysokoci

zarodni wyrównywajace, rzadziej nieco krótsze lub dusze. Zarodnie 1/3 lub 1/2 M. rednicy majce,

koszyczek ich silnie rozwinity zajmuje jedne trzeci dolnej ich czci. Jest on lejkowaty, o brzegu

podziurawionym, o bardzo licznych, nieregularnie poszarpanych zbach. Wzy wielokatne o zary-

sach ogólnych zaokrglonych lub wyduonych, o ktach ostrych, mocno wypuke, poczone nitko-

wato cienkiemi promienisto rozchodzcemi si wókienkami. W gatunku tym, pierwotna bezbarwna,

delikatna cianka czsto zachowuje si w czci na wzach i koszyczku, ztd te zarodnie jego s
zazwyczaj lekko lnice.
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Znajdowanie si. — Gatunek bardzo rzadki, widziaem okazy z okolic Salemu w Baderiskim
(Jack) i. z Francy i (Desmaziers).

133. C. macrocarpa. Schrad. P. kruchy. — Zarodnie gruszkowate lub przewrotnie jajo-

wate, wyprostowane, ótawo-orzechowe. Masa zarodników brudno -óta. Trzoneczek gruby, tgi,

kruchy lekko pozginany, orzcchowo-czarniawy. Koszyczek jedne trzecia dolnj czci zarodni zajmu-

jcy lejkowaty czsto nader silnie podziurawiony, o brzegu nadzwyczaj nieregularnie poszarpanym,

o zbach przechodzcych nieraz od razu w bardzo wyduone wzy. Sie nieregularna, o wzach
kilkakrotnie duszych jak szerokich, rozgaziajcych si nieraz w pojedyncze lub rozwidlone odnogi,

o bokach mocno powyzbianych, poczonych nitkowato cienkiemi wóknami. Zarodniki ótawe, o

do 6,5 ni. m. wielkie, gadkie.

1797. Cribraria macrocarpa. Schrad., Nv. pi. gen., p. 8, t. 2, f. 3, 4.

1808. Trichia macrocarpa. Poir., Enc, 1. c, VIII,,n° 30.

Opis. — Czarno-niebieskawe pierwoszcznie tego gatunku zostay w swoim czasie opisane przez

Persoona pod nazw Mesenterica ccerulea. Z nader delikatnej ciemnej leni podnosz si krpe, du-

goci zarodni wyrównywajce lub nieco krótsze trzoneczki. S one nieznacznie zwajce si ku górze,

przeszo 1 M. wysokie, grube, tgie i nader kruche. W wierzchoku rozszerzaj si w lejkowaty koszy-

czek zajmujcy ju jedne czwart, ju niekiedy przeszo jedne trzeci dolnj czci zarodni. Niekiedy

ju od poowy wysokoci jest on mocno podziurawiony ku górze, im wyej, tem dziury staj si wi-
ksze. Podziurawienie to moe jednak albo nie by naleycie rozwinitm albo wyksztaca si tylko na

jednej stronie koszyczka albo znika nawet prawie zupenie. Brzeg koszyczka jest najnieregularniej

poszarpany, zby jego przechodz juto w licznie cienkie wókienka, ju te zwone przebiegaj ku

górze jako wzy. Wzy s tu nieraz kilkanacie razy dusze jak szersze, mocno powyzbiane, a kady
zb przechodzi w cienkie wókna czce pomidzy sob wzy we wspóln sie zgrubie. Bardzo

czsto ssiednie dwa wzy zlewaj si z sob, czyli co na jedno wychodzi, mona powiedzie, e
wzy rozgaziaj si w odnogi, ju wolne, ju rozwidlajce si. W ogóle caa sie zgrubie odznacza

si nadzwyczaj niesymetryczn sieci zgrubie, niestaoci budowy koszyczka. Tylko zziarnienie

wszystkich czci jest tu zawsze nadzwyczaj silne, i powoduje nadzwyczajn krucho caej zarodni,

tak, e zazwyczaj w zbiorach pod nazw Cribraria macrocarpa znajduj si tylko kawaki trzonków,

a reszta zarodni jest najzupenij pokruszona. To co tu opisaem pod nazw Cribraria macrocarpa

jest z pewnoci przetaczkiem, który Fries rozumie pod tm nazwiskiem. Czy luzowiec opisany przez

Schradera jest tym samym, lego zarczy nie mog, albo rysunek jego nie jest wierny, wielko
zarodni przesadzona, albo te okazy które widziaem nie s dostatecznie wyksztacone i dlatego po-

kazuj inn budow sieci zgrubie.

Znajdowanie si. — Widziaem okazy z okolic Freiburga w Bryzgowii (De Bary) i z Dole pod Ge-

new (Farlow).

134. C. ar gillacea. Pers. P. gromadny. — Zarodnie skupiono stojce o trzoneczku znika-

jco-krótkim. Masa zarodników barwy gliniastej. cianka zarodni trwaa, po dokadnem dojrzeniu

piknie lnica si. Na wewntrznej stronie opatrzona nieregularn sieci zgrubie, o wóknach od

dou szerokich, ku górze coraz wszych. Koszyczka w cisem znaczeniu brak zupeny. Zarodniki

jasne, o do 6,5 m. m. wielkie.

1790. Stemonitis sphserocarpa. Schrank. in Bot. Mag., XII, p. 20, n° 27.
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1791. Stemonitis argillacea. Pers. in Gmel. Sys. nal., p. 1469.

1796. Cribraria argillacea. Pers., Obs., I, p. 90.

1797. Cribraria micropus. Schrad,, Nov. pi. gen., p. 3, t. 2, f. 1, 2.

1808. Trichia argillacea. Poir., Enc, n° 32, VIII.

Wzmianka historyczna. — Gatunek zosta zapewne po raz pierwszy opisany przez Schranka w tak

jednak krótkich sowach, e nie daje dostatecznej pewnoci, dlatego te przyjem póniejsz rokiem

nazw Persoona.

Opis. — Najpospolitszy ze wszystkich przetaczków gatunek ten przytrafia si w rónym stopniu

dojrzaoci a stosownie do tego barwa zarodni jest zmienna. Pierwoszcznie jego s czarne z oowianym

odcieniem. Z nich rozwijaj si zarodnie tak skupiono stojce, e si stykaj bokami. Niezupenie

dojrzae maj ciank tg, brudno-ótaw, na wewntrz pokryt nader nieregularnemi sieciowatemi

lub plamistemi zgrubieniami, barwa ich cianki jest wówczas brudnoochrowa. W dokadnie

dojrzaych spostrzegamy najprzód niezbyt delikatn, srebrzysto mienic si leni z tej podnosz si

zarodnie na czarnych, zazwyczaj znikajaco krótkich, co najwyej 1/4 M. wysokoci dochodzcych,

mocno pofadowanych, mych, trzoneczkach. Zarodnie wyprostowane, niedokadnie kuliste, lecz

w nasadzie nieco jajowato zwone, zazwyczaj 1/4 lub 1/3 M. w rednicy majce, pomidzy innemi

zdarzaj si jednak zazwyczaj i znacznie wiksze niekiedy nawet 1 1/4 M. szerokie. cianka pka w li-

cznych miejscach nieregularnie a po wyproszeniu zarodników staje si przewiecajc, lnic, nieraz

srebrzysto byszczc, jest ona bonk do tg, ale najzupeniej jednostajn i bezbarwn. Na jej we-

wntrznej stronie wystpuj zgrubienia. W dolnej pofadowanej czci zarodni znajduj si albo zu-

pene zziarnienia albo te podune smugi, które rozgaziajc si, tworz z pocztku sie o oczkach

okrgych, wyej za wieloktnych. Dolna cz tej sieci ma zarysy niewyrane, s to zziarnienia bar-

dzo delikatne, powyej jednak zziarnienia te poczone coraz wiksz iloci istoty ustrojowej, staj

si coraz tszemi, wreszcie otrzymuj tgo zwyczajnych wókien sieci zgrubie. W górnej czci

zarodni wókna te przebiegaj kowato, tworz sie lun lecz nierozszerzajc si w wzy w punk-

tach zbiegu. Po wyproszeniu zarodników, cianka zarodni rozprósz si take w czci, przylega je-

dnake mocno do wókien sieci zgrubie i otacza je z obu stron pod postaci nieregularnie postrz-

pionych skrzyde.

Znajdowanie si. — Najpospolitszy ze wszystkich przetaczków w Europie.

Nastpujce luzówce opisane pod przetaezkiem nie s mi znane :

1867. Cribraria candida. Rabenhorst in Colmeiro Enum. eryp. Esp., p. 37.

1873. Cribraria elegans. B. et G., Gfr. GreviL, 1. c, n° 362.

1829. Cribraria rubiginosa. Fr., 1. c, III, p. 172.

Uwaga. Wielko zarodni, jakemy widzieli, jest u przetaczków rzecz bardzo zmienn. U prze-

taczka gliniastego, którego zarodnie maj zazwyczaj 1/3 M. rednicy, spotykaj si okazy o zarodniach

przeszo 1 1/4 M. wielkich. Odwrotny stosunek jeszcze czciej si zdarza, tote wszystkie opisy prze-

taczków, w których najwaniejsz cech jest nadzwyczajna drobno zarodni, nie maj podstawy bytu

jeeli przy nich nic podane s cechy zgrubie wewntrznych. Dlatego to nastpujce trzy gatunki

przetaczka a mianowicie :



240 PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PATU'lT
. — TOM VI.

1873. Cribraria microseopica. B. et C, Cir. Grev., 1. c, n° 364.

1873. Cribraria minima. B. et C, Cfr. Grev., 1. c., n° 363.

1834. Cribraria minulissima. Sz., Amer. Ig., n° 2362, s najzupeniej wtpliwe jako samodzielne

gatunki, mog to by karzeki znanych ju przetaczków.

SKUPIENIE II.

Zaradnie posiadaj sale wonie (Trichophorce)

RZD PYLANKI (RETICULARIE^).

Zarodniki, woni i podsady jednakowo ywo-zabarwione. Bez zwapnie. Woni o rurkach nader

cienkociennych, bez adnych zgrubie, w gst, zagmatwany lecz zwisa sie poczonych.

Pokrewiestwo i. — Samotkowate (Reticulariaceae).

Zrosozarodnie zoone z licznych, wyduonych, zupenie nagich, cile obok siebie w jednej war-

stwie stojcych zarodni, ustawionych kilkoma warstwami na sobie. Wzdu zarodni dolnych i re-

dnich warstw przebiegaj podsady. Podsady pojedynczych zarodni zronite pomidzy sob tworz

liczne drzewkowate rozgazienia, przyronite w wielu miejscach do dna zrosozarodni. W zaro-

dniach warstw rednich i górnych rozwija si woni.

Retic.ularia (Bull.). Samotek.

Zrosozarodnie pokryte wspóln, tg i kruch kor.

Lycogala sp. Mich.; Lycoperdon sp. Hunds.; Mucorsp. Bolt.; Reticularia Buli., Champ., p. 68p.p.;

Lycogalasp. Pers.; Strongylium Dit., Lk. ; Fuligo sp. Schum.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten zosta utworzonym przez Bulliarda w roku 1701 na pomie-

szczenie bardzo rónych luzowców a nawet i niektórych grzybów. Odrzucony nastpnie przez Per-

soona, zosta w roku 1825 wskrzeszonym przez Friesa na pomieszczenie wszystkich zrosozarodni lu-

zowców wyjwszy wykwitu i pianki. Tworzc teraz róne rodzaje dla zrosozarodni pomieszczonych

u Friesa pod samotkiem, uznaem za najwaciwsze zachowa t nazw dlafgatunków które ju byy

znane Bulliardowi.

133. Reticularia Lycoperdon. Bull. S. zmienny. — Zarodniki, podsady i woni je-

dnakowo umbrowo lub rdzawo-kasztanowato zabarwione. Kora ju tobarwna, ma i gadka, ju od

pokrywajcych mas pierwoszcza srebrzysto-byszczca, ju ló pokryta otawemi, chropowatemi bro-

dawkami
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1720. Lycogala griseum majus. Mich., Nv. pi. gen., p. 215, t. 95, f. i.

1778. Lycoperdon fuscum. Hucls., FI. Angl. 2, p. 645.

1789. Mucor Lycogalus. Bolt., t. 133, f. 2.

1791. Reticularia Lycoperdon. Buli.. Champ., p. 95, t. 446, f. 4, et t. 476, f. 1-3.

1797. Lycogala argentea. Pers., Disp., p. 7.

1801. Lycogala turbinatum. Pers., Syn., p. 157.

1809. Strongylium fuliginoides. Dit. in Schrad. Neu. Bot, Jour., v. III, 3 et 4 St., p.55, t. II, f. 1.

1803. Fuligo Lycoperdon. Schum., FI. Stell., n° 1409.

1806. Reticularia argentea. Poir., Enc, 1. c, VI, n° 20.

1829. Reticularia umbrina. Fr., 1. c, III, p. 87.

— Corda., Ic, VI, p. 13, t. II, f. 36.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten nalecy do nie rzadkich a przytm do okazaych luzow-

ców, by ju przez Michelego wspomniany. Pierwszy jednak do dokadny opis i nieze rysunki po-

kroju zostay podane przez Bulliarda. Persoon pomieci go w rodzaju Lycogala. Ditmar znalaz okazy

samotka z zarodnikami zjedzonymi przez owady, a raczej produkty ich strawienia pod postaci

walców, i na tej zasadzie utworzy nowy rodzaj Strongylium. Rodzaj ten zosta opisany w Schradera

Neues Journal fuer Botanik z r. 1809, zuei. und drit. Stueck, na stronie 55. Ditmar prowadzi z Lin-

kiem korespondency i zapewne zawiadomi go o skutku swoich poszukiwa, które Link poda za

wasn monet, opisujc Strongylium jako rodzaj przez siebie utworzony w tym samym dzienniku

Schradera, z tego roku lecz w pierwszym i drugim zeszycie na str. 17. Wreszcie wypada mi wspo-

mnie, e Fries podciga tutaj Trichoderma fuliginoides Persoona jako synonim, na co si zgodzi nie

mog. Persoon sam wspomina (w Abhandlung ueber die essbaren Schwemme, p. 82), e jego Tricho-

derma fuliginoides jest czem ronem od Strongylium fuliginoides Ditmara. Co to jest, tego nie wiem,

ale jeeli Persoon pod tem nazwiskiem opisa niejaki grzyb ale rzeczywicie luzowiec, to w takim

razie wypadoby odnie t nazw do Amaurochajte atra (Fr.). Nazwy Friesaani Persoona przyj nie

mogem, kora rónie bowiem bywa zabarwiona, zostawiem wic pierwotne nazwisko Bulliarda.

Opis. — Ksztat i rozmiary samotka, jak wszystkich zrosozarodni, s bardzo zmienne. rednica

wynosi od 8 M. do 7 centymetrów, wysoko za od 3 M. do 4 centymetrów. Na powierzchniach po-

ziomych rozwijaj si formy spaszczone nieposiadajce leni, na pionowych za wicej krkowate,

od góry przechodzce w leni.

Typowo rozwinita kora jest umbrowo-brunatna, zupenie gadka i ma, nader krucha. Skada si

ona z grubej warstwy jednorodnego drobnoziarnistego pierwoszcza, w pewnych odstpach poprze-

dzielanego na komory bon biegnc z góry na dó w pionowym lub nieco ukonym kierunku. Nie-

kiedy jednak kora wydaje si by mniej lub wicój srebrzysto-lnic, od pokrywajcych j siecio-

watych mas pierwoszcza zakrzepego w liczne delikatne przejrzyste bonki, lece niekiedy na sobie

w kilku warstwach i stykajce si w licznych punktach. Niekiedy ilo pierwoszcza niezuytego do

budowy zrosozarodni jest bardzo znaczna i wówczas pokrywa ona powierzchni kory pod postaci

brudno-ótych, nieregularnych, zdbniaych krup. Takie krupy pokrywaj w tych razach i powierz-

chni leni.

ART. i. i
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Lenia nieraz niewystpujca po za granice zrosozarodni, tworzy tylko jej dno i zrasta si gadko
z kor. Skada si ona z licznych bezbarwnych bonek od dou przystajcych do siebie tylko falo-

wato, a ku górze przechodzcych w niby mikiszow tkank. Niektóre faszywe komory ój tkanki s
wypenione istot ustrojow, brunatno zabarwion, podzielon na liczne wielocienne czci, jednm
sowem s one zanikowemi zarodniami.

Podsady drzewkowato rozgazione, poprzyrastane do' licznych miejsc dna zrosozarodni, s stale

umbrowo-brunatne, do sztywne. S to cienkocienne rury przechodzce juto we wstkowate
spaszczenia, ju w nieregularnie poszarpane bonkowate wyrostki. Z boków i wierzchoka podsad

i z bonkowatych ich wyrostków bierze pocztekwonia o rurkach nader cienkociennych, pustych,

w wielu miejscach podziurawionych, lub zamieniajcych si w paskie poszarpane bonki poczone
w lun, nieregularn sie. Woni jest zupenie niespryst i po wyproszeniu zarodników w czci
wypada z nimi, w czci za zwiesza si ku doowi.

Zarodniki maj ksztat jajowaty, s 8,3 m. m. dugie,' w wszej poowie zupenie gadkie, w szer-

szej opatrzone sieciowatemi zgrubieniami.

Znajdowanie sio. — Zrosozarodnie samotka s do czste w caój Europie; wystpuj jednak za-

zwyczaj pojedynczo na pniach lub korze drzew, nieraz w wysokoci przeszo dwóch metrów od ziemi.

Nastpujce luzówce opisane pod samotkiem nie s mi znane:

1868. Beticularia affinis. B. et C, Berk. Cub., n° 522, wLinn. Soc. Jour., X, p. 346. ; Cfr.Grew,

1. c.,n°340.

1834. Beticularia applanata. Sz., Amer. fg. n° 2376. Non. Berk. !

1868. Beticularia atro-rufa. B. et C, Berk Gub., n° 523, w Linn Soc. Jour., X, p. 346.

1851. Beticularia entoxantha. Berk., w Hook. Bot. Jour., v. III, p. 201.

1868. Beticularia pyrrhospor a. Berk., Cub., n° 521, w Linn. Soc. Jour., X, p. 346.

1834. Reticularia Strongylium. Sz., Amer. fg., n° 2374.

1868. Beticularia venulosa. B. et G., Berk. Gub., n° 524, w Linn. Soc. Jour., X, p. 346.

RZD PYSZNIAKI. (CALONEMEjE.)

cianka zarodni, zarodniki i woni, w jednej zarodni zazwyczaj jednakowo zabarwione. Barwy

róne; od ótej do brunatnej lub kasztanowatej, rzadziej oliwkowo-zielone lub szarawo -biae.

Woni zazwyczaj silnie rozwinita. Pojedyncze nitki albo sieci, juto zupenie wolne, ju te przyro-

se do pewnych miejsc cianki zarodni. Ich cianka nader rzadko gadka, zazwyczaj opatrzona na ze-

wntrz wyskakujcemi zgrubieniami ; te wownicowate, lub te pod postaci licznych kolców, bro-

daweczek, albo poprzecznych piercieni. Stale bezpodsadowe. Zwapnienia wyjtkowe i wycznie

tylko w ciance zarodni. Niekiedy zrosozarodnie pokryte tg, podwójn, barwnymi pcherzykami

opatrzon kor.
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Pokrewiestwo 1. — Kdziorkowate (Trichiacese).

Bezwapienne, siedzce lub trzoneczkowate zarodnie, zazwyczaj nieregularnie pkajce. cianka

zarodni pojedyncza lub podwójna. Wewntrzna, jeeli wystpuje, otacza ze wszech stron i tem samem

oddziela mas zarodników i woni od rurki trzonka. Woni juto o nitkach pojedynczych, w obu

kocach zwonych, ju te w sie poczonych, o ciance cienkociennj, wownicowatemi zgru-

bieniami opatrzonej. cianka zarodni, woni i zarodniki jednej zarodni zazwyczaj zabarwione je-

dnakowo, najczciej óto, rzadziej oliwkowo, lub brunatno.

Kdziorek. — Triciiia Hall.

Rurki woni pojedyncze, wolne, w obu kocach zaostrzone, wyjtkowo tylko niekiedy roz-

widlone.

Wzmianka historyczna. — W roku 1768 stworzy Haller nowy rodzaj Trichia, w którym pomieci
oprócz gatunków tu dzi zaliczonych, wszystkie Arcyrie i Stemonitis. Rodzaj ten zosta przyjy

w roku 1791 i przez Bulliarda, ale w zupenie innem znaczeniu. Bulliard pod nazw Trichia opisuje

gatunki nalece do Clathroides i Clathroidastrum Michelego, czyli do Stemonitis Gleditscha, z doda-

tkiem po raz pierwszy przez siebie odkrytej Diachei. Wszystkie za prawdziwe Trichie s poczone
wraz z wieloma innymi luzowcami pod nowo utworzon nazw Sphserocarpus. Dopiero w kilka lat

potem, wskrzesi Persoon rodzaj Trichia Hallera w waciwem dzi pojmowanym znaczeniu. Pomimo

to, e okrelenie które da dla tego rodzaju, byo wzite wycznie z cech zewntrznych, jednake

wszystkie gatunki, które opisa pod Trichia, tutaj rzeczywicie nale. To samo stosuje si najzupe-

niej do Friesa, który nieregularny sposób pkania Trichii uwaa za najwaniejsz cech, rónic j
od Arcyryi pkajcej szwem koowym dolnym. Wiemy z czci ogólnej jak powoli postpoway i roz-

wijay si nasze pojcia, co do budowy spry kdziorka, liczne imiona maj w tym postpie zasug.

Dopiero jednak de Bary w roku 1859, uy szczególnego sposobu zgrubienia woni za cech chara-

kterystyczn rodzaju i tym sposobem pooy podstaw, na zasadzie którj Wigand rozwin dalej

swoje pogldy.

136. T. fallax. Pers. K. mylny. — Zarodnie wartokowate, lnice, trzoneczkowate, w ró-

nych odcieniach óte; o trzoneczku ciemniejszym, wypenionym wieloktnemi brykami istoty ustro-

jowej, przechodzcej ku kocowi bezporednio w coraz foremniejszei okrglejsze,a do zupenie nor-

malnych zarodników. Spryce wrzecionowate, od 4 do 5,8 m. m. szerokie w rodku, ku kocom zw-
ajce si stale, lecz nieznacznie, wreszcie przechodzce w kolec od czterech do szeciu razy duszy
od szerokoci sprycy, gadki. Skrtów zgrubie trzy mao wystajcych, poprzedzielanych wszemi
lub równie szerokiemi dolinami. W niektórych razach wikszo spry rozgaziona na kilka, ró-

wnie jak w typowych zakoczonych, odnóg. Zarodniki od 10 do 12,5 m. m. wielkie, delikatnie bro-

daweczkowTate.

1770. Mucor capitulis pyriformibus. FI. Dan., t. 647, f. 2.

1778. Mucor miniatus. Jaccp, Misc. austr., t. 299.
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1790. Steraonitis flavescens. Schrank., 1. c, p. 19, n° 23.

1792. Lycoperdon aggregatum. Liljcbl., FI. Scan. 2, p. 460.

1793. Lycoperdon pussillum. Hedw., Abh.,p.35, t. III, f. 2,

1797. Trichia fallax. Pers., Obs., i, p. 59, n°112, f. III, t.4 ; 5. Nees., Sys., f. 113, Corda.,Icon,

v. IV, p. 34, VII, f. 97.

1803. Physarum pyriforme. Schum., FI. Ssell., n° 1448.

1803. Trichia virescens. Schum., FI. ell.,n° 1459.

1817. Trichia cerina. Ditm.,1. c. III, 1, p. 1,5 t. 23, Nees. jun., t. 9.

1817. Trichia fulva. Purt., Brit. pi., III, n° 1534.

1863. Trichia clayata. Wgd., 1. c, n° 3, non Pers.
J

1863. Trichia furcata. Wgd., 1. c, n° 4.

— Arcyria elongata. Bongard., Herb.!

Wzmianka historyczna. — Pierwsze dwa synonimy któremy tu odnieli opisuj niedojrzay jeszcze

stan tego luzowea. Pierwszy dokadny opis i wyborny rysynek zosta podany przez Hedwiga, który

mia przed sob okazy o woni rozwidlono], opisane w ostatnich czasach przez Wiganda pod nazwa

Trichia furcata. Wkrótce potem kdziorek ten otrzyma przez Persoona nazw : Trichia fallax, któr

przyjlimy jako najwaciwsza z caego szeregu tu nalecych nazwisk. Trichia cerina Ditmara jest

odmian waciwego pokroju, o której poniej wspomniemy. Wreszcie wspomnie wypada, e Wi-

gand w swojej monografii kdziorek mylny opisuje a pod trzema nazwiskami, normalna i typowa

forma zupenie dojrzaa nosi tu nazw T. clavata ; Trichia fallax jest tym samym kdziorkiem, ale nie

zupenie dojrzaym, ztd o ciance mój, czarnej lub minjowo-czerwonej ; wreszcie T. furcata, ja-

kemy to ju powyj wspomnieli, posiada spryce rozwidlajce si w kocach.

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku s nieno-biae, w dalszym rozwoju, w czasie formowania si

zarodni, trzoneczek ich pozostaje biaym, a zarodnie przyjmuj barw miniowo-czcrwon. Dojrzae

s prawie zawsze piknie lnice, ale barwy zmiennej, najczciej ochrowo-óte, niekiedy jednak

ciemne, prawie woskowo-óte, lub te prawie oliwkowo-zielonc. Trzoneczek jest stale ciemniejszy,

szczególniej ku nasadzie podoa, gdzie stale jest czarniawo -kasztanowaty, i ztd barwa jego staje si

coraz janiejsz ku górze, a wreszcie nieznacznie przechodzi powoli w barw waciw ciance zaro-

dni. Ksztat zarodni, jej szeroko, wysoko i dugo trzonka s w tym gatunku bardzo zmienne,

jak to najlepiej przekona si mona z nastpujcej tablicy.
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Zarodnie ksztatu :

Wartokowatego

Maczugowatego

Wartokowatego

Maczugowatego.

Wartokowatego , forma

typowa najczciej si

przytrafiajca

Gruszkowatego lub maczu-

gowatego

Najwiksza

szeroko

zarodni

Wysoko
zarodni

Dugo
trzonka

Wysoko
zarodni

wraz z trzonkiem

wyraona w milimetrach

5/6 — 1 1/2

5/6 — 1 1 1/2

5/6 — 1 1

1 1/4 2

1 1 1,2

1 1/4 1 1/2]

1 1/2 2

1

1 12

1

1

1 1/2

2 1/2

3

1 li
1 1/2

2

3

3 — 3 1/2

7

Go do pokroju mona odróni trzy nastpujce formy :

a. Minor. Znrodnie zazwyczaj wartokowate, rzadziej gruszkowate, lub maczugowate, ciemno-

ochrowe, lub ochrowo-brunatne, do 1 1/2 M. wysokie.

p. Genuina. Zarodnie zazwyczaj wartokowate, rzadziej gruszkowate lub maczugowate, ockrowo-

óte, niekiedy oliwko-zielone, od 2 do 3 1/2 M. wysokie,

y. Cerina. Dit. Zarodnie gruszkowate, zazwyczaj oliwko-óte, od 4 do 5 M. wysokie.

Wszystkie te formy uwaane pod wzgldem ksztatu spry mog by :

1. Simplex. Spryce wrzecionowate, pojedyncze, o dwóch tylko kocach.

2. Furcata. Spryce najczciej w kocach rozwidlajce si, niekiedy i w rodku dajce odnogi

;

koców od trzech do dziesiciu.

Zarodnie s najzupeniej gadkie, wydte, lnice, ku doowi nieco podunie pomarszczone, wre-

szcie zmarszczki te przechodz w bardzo wyrane podune fady rurki trzonka. Trzoneczek bywa juto

wyprostowany ju najczciej nieco kowato skrzywiony. Zarodnie pkaj najczciej w wierzchoku

nieregularnymi rysami, nie rzadko jednak napotykaj si okazy, których zarodnie pkaj szwem ko-

owym, w pierwszym wic razie brzeg zarodni po ich otwarciu jest poszarpany, w drugim ucity.

Co do wewntrznej budowy kdziorek ten jest jedynym pomidzy wszystkimi trzoneczkowatymi

kdziorkami, których trzonek wraz z zarodni tworz jedn tylko wspóln jam, ztd te w kdziorku

tym zawarto rurki trzonka jest nader róna od zawartoci trzonków innych kdziorków. cianka

zarodni jest bon, o ile dojrzaych okazów sdzi mona, najzupeniej pojedyncz, na wierzchoku

zarodni nader cienk, gadk, delikatn, ku doowi coraz tsz, podunemi smugami zgrubia,

zgrubienia te przechodz w nader grub, nieprzezroczyst, tg bon rurki trzonka, tworzc tam na

zewntrz wyskakujce fady. Bona ta jest zawsze zabarwiona rónie, stosowmie do barwy zarodni, a

na zewntrz, szczególniej w rurce trzonka pokryta tg, bezbarwn warstw.

Niekiedy, szczególniej w okazach nieco niedojrzaych, a zatem mych, mona dostrzedz na ze-

wntrz bony szczególne zgrubienia pod postaci delikatnych sieci, o oczkach delikatnych. Ju Wi-
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gand widzia te zgrubienia i przypomnia, e pochodz one z odcisku zarodników na ciank zarodni.

Przypuszczenie to jest najzupeniej suszne, tni bardziej, e wielko oczek tych sieci zgrubie od-

powiada wielkoci zarodników, dalej, e napotykaj si tylko w okazach nieco jeszcze niedojrzaych

i wreszcie zajmuj tylko pewn cz cianki zarodni, juto na jj wierzchoku, ju te z któregokol-

wiek boku. Wreszcie doda wypada, e w odmianie zwanej cerina, bona cianki zarodni, jest daleko

tsza, take przewiecajca lecz woskowo-óla. Jakemy ju wspomnieli zarodnia wraz z trzonkiem

tworz jedne tylko wspóln jam
;
górna wydta cz tej jamy tworzca zarodni, jest wypeniona

normalnemi sprycami i zarodnikami, ku doowi w miejscu, gdzie si zaczyna rurka trzonka, zaro-

dniki przestaj by okrge, przyjmuj ksztat wielok tny i s nieco wiksze, to samo i spryce staj

si krótsze, szersze, a wownice ich s daleko mniej wyraniej wyskakujce, caa ta masa daje si je-

dnak atwo oddziela na pojedyncze czci. Inaczej si ma rzecz ju w poowic rurki trzonka, tutaj

spotykamy zbit mas któr tylko sztucznymi rodkami np. potaem mona rozoy. S tu przewanie

spore wieloktne bryki pierwoszczowatej natury, bez cianki, zupenie jednostajne i zastpujce

miejsce zarodników, i rónie uksztatowane pcherzyki o tgiej bonie, drobnoziarnistej zawartoci,

ukazujce niekiedy jeszcze lady wownicowatych zgrubie, jako ostatnie lady spyc. Doln poow
rurki trzonka wypeniaj ju same tylko jednostajne bryki, najzupeniej z sob zronite. Masa

zarodników i spry wypeniajce zarodni, ma zawsze podobn jej barw, juto ochrowo-ót ju
oliwkowo-zielonaw, ju brunatno-óltaw. Zarodniki s dokadnie kuliste, o bonie tgiej, delikatnie

brodaweczkowatej, od 10, do 12,5 m. m., zazwyczaj do 10,8 m. m. wielkie. Spryce posiadaj trzy

na prawo biegnce wownice, mao wwstajce, poprzedzielane wszemi lub równie szerokiemi do-

linami. S one wrzecionowate, w rodkuod 4 do 5,8 m. m., zazwyczaj do 5 m. m. szerokie, ku obu

kocom nieznacznie zwaajce si, wreszcie przechodzce w kolec od 20 do 30 m. m. dugi, przy uy-
ciu sabszych powiksze zupenie gadki i bezbarwny.

We wszystkich prawie kdziorkach zdarza si wyjtkowo, jako potworno, spotyka spryce
w kocach rozwidlone. To co w innych jest tylko rzadko zdarzajcym si wyjtkiem, trafia si daleko

czciej u kdziorka mylnego. Bez wzgldu na wysoko lub barw zarodni, spotykaj si okazy w któ-

rych znajduje si znaczna ilo spry rozwidlonych. W jednych okazach jedna dziesita, w innych

poowa, a nawet cho najrzadziej, zdarza si widzie i takie, w których wikszo przewana jest roz-

widlona. Takie okazy zostay opisane przez Wiganda jako Trichia furcata. Wanie ta okoliczno, e
w rónych okazach róny jest stosunek spry pojedynczych i rozwidlonych i to, e nie ma okazów

w którychby wszystkie spryce byy rozwidlone, nie pozwala uzna form tych za osobny gatunek.

Rozwidlenie bywa rozmaite. Niekiedy tylko sam koniec rozczepia si na dwie lub trzy odnogi, w in-

nych razach i ze rodka spycy wychodz boczne rozgazienia, które cho rzadko, take mog si

powtórnie rozwidla. Najwiksza liczba odnóg któr widziaem jest dziesi. Doda wypada, e w je-

dnej i tej samej zarodni, zdarzaj si rozmaicie licznie rozwidlone spryce.

Gatunek ten bardzo czsto zostaje oznaczany jako zapletka maczugowata, do której szczególniej

w formie cerina do jest z pokroju podobny. Do rozrónienia tych dwóch gatunków nie potrzeba

jednak zupenie uycia drobnowidza. Z otwartej zarodni kdziorka iga wyciga tylko mae kaczki

woni skupionej z zarodnikami, kiedy tymczasem iga utkwiona w zarodni zapletki, wyrciga ca
sie spry, rozcigajcej si na kilkanacie milimetrów dugoci.

Znajdoioanie si. — Kdziorek ten naley do do czstych w Europie, po kdziorku czarnonóce

najpospolitszy. Chili poudniowe (Gay).

137. T. /'ragi lis (S o w.). A', kruchy. — Zarodni zazwyczaj gruszkowate, rzadziej wartoko-
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wat, juto pojedynczo stojg.ce, juto o trzoneczkach zlepionych z sob wzdu caej dugoci w jedne

wizk uwieczona licznemi zarodniami. Barw zmiennych, najczciej ciemno-czerwono-brunatne,

lub czarno-brunatne, rzadziej óto lub kawowo-brunatne, me. Masa zarodnikowi spry oddzie-

lona od jamy trzonka osobna bona, otaczajca ja ze wszech stron; brudno ochrowo-óta, cynamo-

nowa lub óto-rdzawa, rzadziej- czysto-ólta. Trzoneczki mocno pofadowane, barwy cianki zaro-

dni, ju sztywne i wyprostowane, ju zwise i lece. Spryce wrzecionowatej rodku do 4,2 m. m.

szerokie, pod koniec nieznacznie zwajce si, wreszcie przechodzce w gadki raz do dwóch razy od

szerokoci sprycy duszy kolce. Wownice trzy na prawo biegnce, mocno wystajce, po

przedzielane równemi lub nieco wszemi dolinami. Zarodniki odU ,o do 13,3 wielkie, o bonie tgiej

grubej, delikatnie brodaweczkowate.

1783. Lycoperdon bombacinum. Batsch., El. fung., n° 28, p. 153.

1791. Stemonitis Botrytis. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p.1468, n° 19.

1797. Trichia Botrytis. Pers., Disp., p. 9. ; Ic. pic, fsc. II, p. 27, t. XII, f. 1,2.

1797. Trichia Botrytis. Pers., [i minor. Pers., Disp., p. 54

1799. Trichia serotina. Schrad., Jour. Bot., v. 2, p. 67, n° 20, t. 3, f. 1.

1803. Spha?rocarpus fragilis. Sow., Eng. Fg., t. 279.

1823. Trichia notata. FI. Dan., t. 1680.

1825. Trichia badia.Fr., Stirp. femsj., p. 83.

1829. .Trichia pyriformis. Fr., Sys. Myc, III, p. p. 184.

1837. Trichia Lorinzeriana. Corda. Ic, v. I, p. 23, t. 228, D.

1873. Trichia pyriformis, p serotina. Bfski in Fck. Sym. 2 N., p. 75.

Wzmianka historyczna.— Gatunek ten wspomniany po raz pierwszy w 1783 roku przez Batscha, zosta

póniej dokadnie opisany i odrysowany przez Persoona pod nazwa Trichia Botrytis. Nazwisko to nie-

waciwe, bo gatunek ten równie czsto znajduje si o zarodniach pojedynczo stojcych, z tego wic
powodu pragn je nastpnie zmieni Fries, i nazwa ja T. pyriformis, cytujc niby tu nalece syno-

nimy : Mucor pyriformis Leersa, Stemonitis pyriformis Rotha, Trichia pyriformis Hoffmana. Tym-
czasem pierwsze nazwisko jest z pewnoci synonimem strzpka byszczcego, drugie kdziorka

zocika, a trzecie nie tu a do zapletki maliny odnie wypada. Zreszt wedug mnie nazwiska « pyri-

formis » nie naley uywa dla adnego kdziorka, bo byo dawane zbyt rónym gatunkom. I tak :

Clathroides pyriforme Haller, 1742, jest Hemiarcyria rubiformis.

Mucor pyriformis Scopoli, 1772, jest Trichia nigripes.

Trichia pyriformis Willdenow, 1787, jest Trichia nigripes.

Stemonitis pyriformis Rolh, 1788, jest Trichia chrysosperma.

Trichia pyriformis Yiilars, 1789, jest Trichia nigripes.

Trichia pyriformis Hoffmann, 1790, jest Hemiarcyria rubiformis.

Stemonitis pyriformis Persoon, 1791, jest Trichia turbinata.

>
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Trichia pyriformis Sibthrop, 1794, jest Hemiarcyria clayala.

Trichia pyriformis Persoon, 1797, jest Trichia tarbinata.

Trichia pyriformis Persoon, 1799, jest Trichia nigripes. !

Physarum pyriforme Schumachcr, 1803, jest Trichia fallax.

Trichia pyriformis De Candolle, 1805, jest Trichia nigripes.

Trichia pyriformis Fries, 1829, jest Trichia fragilis.

Wedug tego wypadaoby nazwa Trichia nigripes, przedewszystkim Trichia pyriformis, boi naj-

pierwsza i najczciej bya tak nazywan, tymczasem, jeeli gdzie to tu nazwisko to jest najnie-

waciwsze.

Odrzuciwszy wic z tak wanych powodów nazwisko Friesa, a uwaajc nazw Persoona take za

niestosown, przyjem dalj nieco po tym ostatnim stojc nazw Sowerby'ego, jest ona nader trafna,

a zaczona rycina przedstawia pokrój tego gatunku, w odmianie o trzoneczku pojedynczym, wy-

bornie. Jestto pierwsza rycina, bo Persoona jest rokiem póniejsza i przedstawia znów doskonale od-

mian o trzoneczkach wizkowatych. Trichia serotina Schradera i Trichia Lorinseriana Cordy s
dwiema odmianami dobrze opisanemi i odrysowanemi przez autorów, o których póniej wicej po-

wiemy.

Opis. — Nastpujce odmiany daj si odrónia :

a. Genuina. Zarodnie gruszkowate, czerwono lub czarno-brunatne, niekiedy czarne, me; masa

zarodników i spry cynamonowo lub rdzawo-brunatna, niekiedy brudno-ciemno-ochrowa, trzone-

czki sztywne, wyprostowane. Zdarza si: 1) simplex o trzoneczkach pojedynczych i 2) Botrytis o

trzoneczkach zronitych wizkowato, uwieczonych licznemi zarodniami.

|3. Lorinseriana Horda. Zarodnie gruszkowate, jasno czerwono-brunatne, o powierzchni nieco

lnicej; masa zarodników i spry brudno ochrowo-óta. Trzoneczki zazwyczaj niesztywne, ko-
wa to skrzywione lub lece. Bywa simplex lub Botrytis.

y. Serotina Schrad. Zarodnie maczugowatelub gruszkowate, karminowo-brunatne, lub jasno-kasz-

tanowate; masa zarodników i spry czysto óta lub ochrowo-óta; trzoneczki sztywne, wyprosto-

wane. Zdarza si simplex i Botrytis.

Zanim bdziemy mogli powiedzie cokolwiek o wartoci tych odmian, musimy si naprzód zapo-

zna z budow zarodui waciwej wszystkim trzoneczkowatym kdziorkom, wyjwszy kdziorka myl-

nego. Wemy pod uwag form o trzoneczku pojedynczym, uwieczonym temsamem jedn tylko za-

rodni. Trzoneczek jest rurk o bonie nader tgiej, mocno podunemi smugami zgrubiaej, jasno-

biunatnej. Smugi te wyskakuj na zewntrz, tworzc fady. Bona ta przedua si bezporednio w ze-

wntrzn ciank zarodni, w dolnej jej czci jest jeszcze nieco podunemi smugami zgrubiaa, cie-

mniejsza, w górnej czci zupenie gadka, jasno-ótawa. Rurka trzonka wypeniona jest drobnoziar-

nist pierwoszczowal istot, przenikniona barwnikiem, który w suchym stanie, jeeli wystpuje

w znacznej iloci, jest zupenie czarny i ca mas tworzy zupenie nieprzezroczyst. Ta zabarwiona

istota pokrywa na wewntrz ca ciank zewntrzn zarodni, od dou grub, ku górze coraz ciesz

warstw, tworzc jej brucino-ót bon zupenie nieprzezroczyst i nader kruch. Gaa masa zarodni-

ków i spry otoczona jest ze wszech stron ciemno-ólt bon, zronit najzupeniej z zewntrzn

ciank zarodni. W dolnej czci zarodni bona ta oddziela naturalnie jam trzonka od jamy zarodni.
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Bona ta jest kurczliwa i w wodzie mocno pczniejca; ztd to pochodzi, e kawaek cianki zarodni

umieszczony w kropli wody pod drobnowidzem, pocztkowo cay nieprzezroczysty, po krótkim czasie

wydaje si by óto obrzeonym, zewntrzna cianka zarodni w tym razie zachowuje swoje roz-

miary, a zewntrzna pcznieje i tworzy ów jasny brzeg. Fakt ten widzia ju Wigand, lecz mimo to

mówi, e cianka zarodni jest pojedyncza, ukazuje tylko niekiedy warstwy, chocia ju w roku 1837

wspomina Corda, e kdziorek ten ma dwie cianki, jedne gruba i komórkowat ! a wewntrzna jasna.

Pomieciwszy podune przecicie zarodni wraz z trzonkiem w kropli wody, po dodaniu alkalii spostrze- •

gamy szczególne zjawiska. Wewntrzna cianka zarodni nadzwyczaj szybko pcznieje, oddziela si bez

uszkodzenia od cianki zewntrznej, a nie mogc si pomieci w dawnych rozmiarach, faduje si roz-

licznie. Rurka trzonka pcznieje take w czwórnasób. Tymczasem barwnik zawartoci rurki trzonka,

pokrywajcy take zewntrzn ciank zarodni rozpuszcza si i przyjmuje piknie fioletowo-czerwo-

naw barw. Barwnik ten jest amidem alizarynu, z którego kwasy strcaj alizaryn pod postaci

piknych wizkowato szczepionych, pomaraczowo-ótych krysztaów. Jeeli traktowa bdziemy
kawaek cianki zarodni bardzo bogatej w barwnik i ztd prawie czarnej i nieprzezroczystej kwasem
octowym, to krysztay alizarynu tworz si natychmiast, grupujc si drzewkowato. Ztd to pocho-

dzi zapewne wzmianka Cordy, e cianka zewntrzna tego kdziorka ma budow komórkowat i

Wiganda, e cianka ta ma drzewkowate rysunki na swj powierzchni. Teraz atwo moemy sobie wy-

tomaczy tak zmienn barw zarodni w tym gatunku. Jeeli bowiem barwnik wystpuje w wielkiej

obfitoci, to zarodnic s prawie czarne, podobnie jak zawartoci rurki trzonka, w tym razie nader

kruchego. Jeeli ilo barwnika jest mniejsza, to zarodnie maj barw czarno-brunatn lub tylko czer-

wono-brunatn, lecz zawsze s jeszcze nader kruche i trzoneczek bardzo kruchy i wyprostowany. Wre-

szcie Trichia Lorenseniana Cordy nie jest niczem innem jak tym samym kdziorkiem, którego istota

ustrojowa wypeniajca rurk trzonka i wycieajca na wewntrz zewntrzn ciank zarodni, posiada

bardzo ma ilo alizaryny; dlatego te w tym gatunku trzoneczek jest albo kowato skrzywiony,

albo te lecy. Trichia serotina Schradera, zawiera w swej ciance nader mao alizaryny, by moe,
e w tym razie, szczególniej w odmianach karminowo-brunatnych, barwnik ten jest zmieniony, albo

obok niego znajduje si i inny, który jednak nie krystalizuje, i dlatego nie móg by dotd oznaczo-

nym. Tyle o budowie cianki i trzonka.

Pierwoszcznie tego gatunku wystpuj na podou pod postaci grubych, tpych, sieciowatych y,
barwy brudno ótej i w tym stanie byy opisane przez Persoona w jego « Synopsis » pob nazw Me-

senterica lutea. W dojrzaym stanie trzoneczki s zazwyczaj poczone miedzy sob delikatn, cieniu-

tek, purpurowo-brunatn leni. Ze wszystkiego co dotd widziaem, przypuszczam, e bardzo mae
pierwoszcznie owocujc daj tylko okazy o pojedynczo stojcych trzoneczkach, tymczasem bardzo

silne, dobrze odywione produkuj zazwyczaj okazy o licznych trzoneczkach wizkowato skupionych.

Ilo trzoneczków, które si w jedne wizk skupiaj jest róna, jeeli nie przenosi om to trzoneczki

s tylko lekko wzdu caej dugoci spojone i po odmoczeniu w wodzie daj si od siebie z atwoci
i bez uszkodzenia oddzieli. Przeciwnie jeeli ich jest wicej, co moe doj do dwudziestu dwóch,

wówyczas w samym dole caa wizka trzonków jest najzupeniej ze sob zronita ; na przeciciu po-

przecznem takich wizek nie podobna niekiedy odróni pojedynczych trzoneczków, tak cianki ich s
pozrastane i najrozmaiciej falowato poskrcane. Zarodnie maj zazwyczaj ksztat gruszkowaty, s od

1/2 do 3/5 M. szerokie. Wysoko ich wynosi od 3/4 do 1 M. Bez wzgldu na ksztat zarodni i na to

czy stoj pojedynczo lub wizkowato, dugo trzonka jest bardzo zmienna; co najmniej wynosi 1/2,

zazwyczaj 1, niekiedy 2 3/4, a nawet przeszo 4 M. Tak, e zarodnie wraz z trzonkiem zazwyczaj do

2 M. wysokie, niekiedy jednak dochodz wysokoci przeszo 5 milimetrów. Spryce s stale -4,2 m. w.

szerokie, wrzecionowate, lecz kiedy u kdziorka mylnego, zaraz od rodka zaczynaj si stale, cho
ART. I. fv.
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nieznacznie zwa, tutaj wyrane zwenie nastpuje dopiero w odlegoci mniej wicej 30 m. ni.,

od koca; przed samym kocom przechodz wreszcie w ostry kolec, prawie gadki, raz do dwóch

razy od szerokoci spreycy duszy. Skrtów wownic trzy na prawo biegncych, mocno wystaj-

cych, poprzedzielanych równemi lub nieco wszemi dolinami. Pod wpywem alkalii spryce p-
czniej nader silnie o 0,8 m. m., wewntrz spostrzega si z atwoci walcowat, drobno ziarnist za-

warto pierwoszczowat.ej natury, na zewntrz zgrubienia wownicowate pczniej silniej jak doliny,

•wyskakuj mocniej na zewntrz, wystpujc teraz nawet na gadkich kolcach. Zarodniki od 11,5 do

13,3 m. m. wielkie, maj bon tg, delikatnie brodaweczkowat.

Zarodnie pkaj nieregularnie, rozpadaj si pod wpywem wilgoci na wicloktne kawaki, to
samo za silnem dotkniciem.

Znajdoiuanie si. — Gatunek ten naley do bardzo czstych w Europie; odmiana yjest bardzo

rzadka : Franeya (Trog); Salzburg w Austryi (Sauter); Szwecya (Fries).

138. T. lateritia Lev. K. podobny. — Zarodnie gruszkowate, trzoneczkowate, wraz z trzo-

neczkiem brunatno-czarne, me. Masa zarodników i spry ceglasto-czerwona, od jamy trzonka od-

dzielona osobn bon, otaczajc j ze wszech stron. Spryce wrzecionowate, ora. m. szerokie, na

mniej wicej 50 m. m. od koca nieznacznie lecz stale zwajce si, przechodzce w ostry, prawie

gadki kolec. Wownice cztery na prawo biegnce, bardzo szerokie, paskie, na wypukej stronie

spreycy mocno naprzód wystajce, poprzedzielane nieco wszemi dolinami. Zarodniki o bonie

tgiej lecz gadkiej, od 10,8 do 12,5 m. m. wielkie.

1846. T. lateritia Lv. Ann. Sc. Nat. V., p. 167, n J 256.

Opis. — Gatunek ten z pokroju i zabarwienia najzupeniej do niektórych odmian poprzedniego ga-

tunku podobny, posiada take zupenie podobn tamtemu budow. [ tu spotykamy rurk trzonka

przeduajc si w zewntrzn ciank zarodni, jego zawarto take alizaryn zabarwiona, tworzy

wewntrzn warstw na zewntrznej ciance zarodni, która dlatego te jest nader kruch. Masa za-

rodników i spry take otoczona jest ze wszech stron tg, przenikliw, atwo pczniejc bon,
tworzc wewntrzn ciank zarodni i zrosa z zewntrzn. Róni si od poprzedniego w okazach do-

td znanych barw masy spry i zarodników, na pierwszy rzut oka widocznie ceglasto-czerwonych,

a przedewszystkiem zarodnikami zupenie gadkimi i budow spry. Spryce pod drobnowidzem

uwaane, s ciemno-óte, oczywicie od alizaryny zabarwione, bo pod wpywem alkalii przyjmuj

piknie róow barw. Podobnie jak w poprzednim gatunku, dopiero w pewnój (50 m. m.) odlegoci

od koca zaczynaj si widocznie zwa i przechodz wreszcie w prawie gadki, spiczasty kolec.

Wownic jest tu stale cztery na prawo biegncych, paskich, lecz na wypukej stronic skrconej

spreycy mocno wystajcych pod postaci wypukych karbów.

Zarodnie s wysokie IM., trzoneczek od 2 do 7 M. Zazwyczaj stoj one pojedynczo, raz tylko

widziaem okazy w których cztery trzoneczki byy z sob spojone, ale tylko w samej podstawie.

O ile wic sdzi mona z okazów dotd znanych, gatunek ten nie tworzy jak poprzedni odmiany :

Botrytis.

Znajdowanie sio. — Gatunek ten raz tylko zosta przywieziony prze?, Gaya z poudniowego Gnili do

Europy w bardzo licznych okazach, zapewne wic jest tam do pospolity.

139. T. Decaisneana. dBy. K. Decaisna. — Zarodnie gruszkowate, ochrowo-ótc, by-

szczce, trzoneczkowate ; o trzoneczkach ciemno czerwono-brunatnych, mocno podunie pofadowa-
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nych. Masa zarodników i spry szafranowo-óta, otoczona ze wszech stron bon, bdc wewn-

trzn ciank zarodni i zronit z zewntrzn. Spryce walcowate, przed kocem rozdte, nastpnie

przechodzce w kolec, od trzech do szeciu razy duszy od szerokoci sprycy, w kocu prawie

gadki i na bok zakrzywiony. Wownic pi do szeciu na prawo biegncych, spiczastych, z obu

stron sprycy pod postaci karbów wystajcych, poprzedzielanych szerszemi dolinami. Zarodniki

od 10 do 11,6 m. m. wielkie, o bonie pokrytej delikatnymi i spiczastymi kolcami.

Opis. — Kdziorek ten z pokroju do dwóch poprzednich podobny, posiada zupenie tak same bu-

dow. Rurka trzonka przedua si w zewntrzn ciank zarodni, jego fady rozszerzaj si i na dol-

nej czci zarodni. Wewntrzna cianka do pierwszej przyronita, otacza ze wszech stron mas zarodni-

ków i spry i oddziela j od jamy trzonka. Wystpuje zawsze tylko w formach o trzoneczkach poje-

dynczo stojcych. Od dwóch poprzednich oprócz rónego ubarwienia : zarodni, trzonka i masy

zarodników, róni si przedewszystkiem sprycami nie wrzecionowa lemi lecz walcowatemi. Spr-

yce od o do 6,7 m. m. szerokie, s zawsze przed kocami, a czsto jeszcze i w rodku rurki rozdte.

Rozdcia te bywaj niekiedy do 9,2 m. m. szerokie. Na rozdciach tych stoj czsto jeden lub dwa

kolce, niekiedy bywa ich jednak trzy lub cztery, wszystkie gadkie i na bok zakrzywione. Pb rozdciu

spryca przechodzi wreszcie w koniec, trzy do szeciu razy od szerokoci sprycy duszy, nieco skr-

cony, zwajcy si, rysowany a dopiero w ostatku gadki. Wownic przebiega zazwyczaj sze, a nie-

kiedy tylko pi, s one o szerokiej podstawie, mocno ku górze zwone, spiczaste, oddzielone sze-

rokiemi dolinami, wystjacemi karbowato z obu stron sprycy. Traktowane alkaliami spryce
pczniej nader silnie, i to tak silnie, e zgrubienia wownicowate zanikaj prawie zupenie i s
widoczne tylko pod postaci delikatnie zarysowanych nitek. Przytem wewntrzna, walcowata, dro-

bnoziarnista, pierwoszczowatej natury istota, wystpuje nader widocznie, rozszerza si w rozdciach,

lecz nie wchodzi ju do zwonych koców spry.

Znajdowanie si.— Gatunek ten zosta znaleziony przez de Rarego w cieplarniach ogrodu bota-

nicznego paryzkiego w roku 1856, na donicach storczyków. De Bary nazwa go Trichia Decaisneana

na cze dyrektora tego ogrodu, altak zasuonego w nauce Decaisna. Zreszt nigdy gatunku tego ani

w naturze, ani wT zbiorach nie spotkaem. Okoliczno ta, e zosta znaleziony w cieplarni, pozwala

przypuszcza, e moe to jest gatunek zaeuropejski, który z jakim transportem rolin dla ogrodu

paryzkiego przyby i w przyjaznych okolicznociach rozwin si w donicy. Dalsze dowiadczenia

mog nas dopiero owieci w tej kwestyi.

140. T. varia. Pers.K. rónoksztatny. — Zarodnie rónie uksztatowane, juto na trzone-

czkach, ju siedzce. Spryce walcowate, nader cienkocienne, 4,2 m. m. szerokie, przed kocem
zwykle nieznacznie rozdte, nastpnie przechodzce w koniec zazwyczaj nieco na bok zakrzywiony,

dwa do trzech razy duszy od szerokoci sprycy. Wownic dwie na prawo biegncych, oddzielo-

nych trzy do czterech razy szerszemi dolinami, na wypukej stronie zgitej sprycy bardzo mocno
karbowato wystajcych. Zarodniki od 10,6 do 14 m. m. wielkie, delikatnie brodaweczkowate.

Uwaga. — Gatunek ten wystpuje w trzech odmianach, o ile si zdaje, staych w pewnych grani-

cach. Odmiany te róni si jednak wycznie tylko brakiem lub wzgldn dugoci trzonka, dla

tego te, nie mogem uzna ich za osobne gatunki, lecz uwaam za najwaciwsze poda dla kadej
odmiany nalece do niej synonimy.

a. T. v. nigripes. Pers.K. r. czarnonóka.

Zarodnie rónie ksztatowane, óto-ochrowe, brudno-ochrowelub oliwkowo barwne, na krótszym
lub duszym zawsze jednak wyranym, czarniawym trzoneczku.
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1729. Mucilago minima clava> effigie. Mich., Nv. pi. gen., p. 216, t. 9G, f. h.

1742. Embolus albissimus. Hall., Helv., 1. c, p. 8.

1768. Embolus. Hall., n° 2138.

1772. Mucor pyriformis. Scop., FI. Gar., II, p. 492, n° 1637.

1775. Mucor pomiformis. Leers., FI. Herb., n" 1136.

177o. Mucor lacteus. Leers., FI. Herb., n. 1132.

1787. Stemonitis pyriformis. Wilki., FI. ber., p. 409.

1790. Embolus lacteus. Hoff., Veg. er., p. 8, t. II, f. 3.

1791. Spucrocarpus chrysospermus. Buli., Ex. par. var. 2. Champ., p. 131, t. 417, f. 4.

1796. Trichia oliyacea. Pers., Obs. I, p. 62, n° Ho. Pr. par.

!

1797. Arcyria oliyacea. Rausch.

1799. Trichia cylindrica. Pers., Obs. II, p. 33, n° 49.; Ic. et deser., t. 14, f. 3.

1799. Trichia cordata. Pers., Obs. II, p. 33, n° 50.

1799. Trichia pyriformis. Pers., Obs. II, p. 33, n°51. Non Disp.!

1801. Trichia nigripes. Pers., Syn. fg., p. 178. «. pyriformis; [i cordata; y. cylindrica; 8. vul-

garis.

1805. Trichia pyriformis. D. C, FI. fr., n° 674.

1810. Trichia nigripes? FI. Dan., t. 1313, f. 2.

1838. Trichia craterioides. Corda, Icon., II, p. 21, t. XII, f. 83.

Wzmianka historyczna. — Mucilago Michelego, Embolus Hallera i Hoffmana, wreszcie Mucor

lacteus Leersa s tym luzowcem w modym jego stanie. Pierwszy opis dojrzaej ju formy zosta

podany przez Scopolego, nastpnie róni autorowie obdarzali j rozmaitemi nazwiskami. Persoon

pocztkowo utworzy ze kilka osobnych gatunków, które jednak w Synopsis podcign jako

tylko odmiany jednego, nazywajc go T. nigripes. T ostatni nazw jako nader charakterystyczn

przyjem za przykadem Fricsa.

Opis. — Z delikatnej czarniawej leni podnosz si rónoksztatne zarodnic na krótkich czarnych

trzoneczkach. Barwa zarodników i woni bardzo zmienna : jasno-óta, óta, ochrowo-óta, ochrowa

biudno-ochrowa z cynamonowym odcieniem albo nawet oliwkowa; cianka zarodni zawsze tak samo,

zabarwiona, lecz nieco ciemniejsza. Zarodnie maj zazwyczaj wraz z trzonkiem 1 doi 1/2 M. wyso-

koci, z czego 1/4 M. przypada na trzoneczek. Zdarzaj si jednak okazy o zarodniach do 2M. wy-

sokich, z czego na trzonek przypada 1/4 do 1 M. Wysoko wic zarodni waha si midzy 3/4 a

1 3/4 M., trzonka za midzy 1/4 a 1 M. Kada zarodnia opiera si zawsze na jednym trzoneczku

;

posiadam jednak okazy, w których liczne 1 M. wysokie trzonki s z sob w caej dugoci zronite,

tworzc tym sposobem wizki zarodni, podobne tym jakie w wielu razach wystpuj w kdziorku

kruchym lub zapletce malinie. cianka zarodni w okazach najzupeniej dojrzaych jest zawsze piknie
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lnica, po wyproszeniu zarodników przewiecajca. Trzoneczek czarny, my, mocno podunie po-

fadowany.

Pierwoszcznie tego gatunku s mleczno-biae. Zarodnie badane w chwili kiedy dopiero co si

uformoway okazuj nastpujca budow : Na zewntrz s one pokryte tg ciank przechodzc

ku doowi bezporednio w rurk trzonka, caa za masa zarodników i woni otoczona jest ze wszech

stron drug wewntrzn ciank, obie oddziela galaretowata, silnie amica wiato, bardzo gruba

warstwa, przechodzca bezporednio w podobn zawarto trzonka, tutaj wicj jednak ziarnist.

Podobn budow posiadaj dotd wspomniane kdziorki (wyjwszy kdziorka mylnego) w dojrzaym

ju stanie. Tutaj jednak przy dojrzewaniu warstwa galaretowata, oddzielajca dwie cianki zarodni

powoli wysycha, cianki te zlepiaj si z sob i zrastaj, tak e w dojrzaym stanie nie daj si nawet

sztucznymi rodkami oddzieli od siebie i tworz jedne tylko bon. Tylko w tern miejscu gdzie

zarodnia przechodzi w trzonek oddzielaj si od siebie i jedna tworzy ciank rurki trzonka, a

dru°-a oddziela jego zawarto od jamy zarodni. Rurka trzonka wypeniona jest w dojrzaym stanie

drobnoziarnist, czarno-brunatn istot. cianka zarodni jest bon zawsze barwn, w wierzchoku

ciesz, ku doowi tsz, na wewntrz opatrzon licznemi zgrubieniami tworzcemi nieregularne

esy floresy.

p. T. V. SESSILIS Rfski. K. r. krtolek.

Zarodnie wartokowate, niekiedy okrgawe, szerok nasad na podou siedzce, trzoneczek kr-
kowato spaszczony, znikajco krótki, zupenie niewidoczny.

1863. Trichia turbinata. Wgd, 1. c, p. 31, pr. par. !

Wzmianka historyczna. — Odmiana ta nie wyróniona przez dawniejszych autorów, zostaa dopiero

wspomnian przez Wiganda. Nazwa on jjednak najniewaciwiej Trichia turbinata, bo nazwisko to

odnosi si wycznie do kdziorka zocika. Odmian t i dwa innegatunki dawniejszych autorów, t. j.

Trichia nigripes i T. varia, idc za ich przykadem, uwaa za trzy gatunki. Przyznaje jednak e one

posiadaj najzupeniej jednakowo zbudowane spryce, a obecno lub brak trzonka uwaa za niewy-

starczajce dla ich zcharakteryzowania ; wpada wic na prawdziwie nieszczliwy pomys rozdzielenia

ich stosownie do dugoci spry. Trichia nigripes nazywa on okazy, których spryce s 1/2 M. du-
gie ; Trichia turbinata takie, których dugo spry waha si midzy 1/2 a 2/3 M., wreszcie kdziorki

o sprycach 1,5 do 1/3 M. dugich nazywa Trichia varia. Wspomnielimy ju jednak powyej

(str. 68), e dugo spry u kdziorków waha si w bardzo znacznych granicach, a tu dodamy e
wanie u kdziorka rónoksztatnego granice te s bardzo znaczne. Kto jednak gatunek ten drobno-

widzowo bada ten si atwo przekona, e spryce wszystkich moliwych dugoci znachodz si

w jednej i tej samej zarodni. Charaktery wic podane przez Wiganda dla utworzenia trzech gatunków,

istniej tylko na papierze i dlatego, uznawszy je za jeden, odrónilimy tylko trzy odmiany stosownie

do rónej budowy cianki i trzonka zarodni.

Opis. — Zarodnie tej odmiany czsto foremnie wartokowate, przechodz niekiedy w formy

okrgawe. Wysoko zarodni wynosi mniej wicej 1 M. Zawsze szerok nasad do podoa przy-

rose, wydaj si by siedzcemi. Odjwszy jednak ostronie zarodnie i badajc j pod drobnowi-

dzem, przekonamy si i si ona opiera na trzoneczku krkowato spaszczonym, zaledwie 1/10 M.

wysokim. Trzoneczek ten zanikowo wyksztacony, wypeniony jest tak jak w poprzednim razie dro-

bnoziarnist, ciemno-brunatn istot. Jego rurka przechodzi bezporednio w ciank zarodni, a od

góry odgraniczony jest od jamy zarodni bon zrastajc si wkrótce z zewntrzn ciank zarodni
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w jedlic tylko bon. Jcdnem sowem, jestto budowa poprzedniej odmiany, z ta rónic e trzoneczek

jest zredukowanym do minimum. Zreszt róne zabarwienie masy zarodników i woni, ciemniejsze

cianki zarodni, zgrubienia na wewntrznej stronie cianki s tu najzupeniej takie same jak w po-

przednim gatunku.

y. T. V. GENUINA K. R. ZMIENNY.

g Zarodnie najzupeniej siedzce, kulistawe, nieregularnie spaszczone, czsto przez zlewanie si
nerkowate.

1729. Lycogala luteum omnium. minimum Mich., Nv. pi. gen., p. 215, t. 95. f. 4,

1770. Mucor uintus. Scbseff., Bav., v. III, t. 296.

1774. Mucor granulatus. Scheeff., Bav., v. IV, n° 286.

1786. Lycoperdon vesiculosum. Batsch., El. Gont., I, p. 283, n° 171.

1791. Sphserocarpu? chrysospermus. Buli., Champ., var. 3, p. 131, t. 417, f. 4.

1791. Stemonitis varia. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p. 1470, n° 47.

1791. Stemonitis yesiculosa. Gmel., 1. c, p. 1470, n°40.

1796. Trichia olivacea. Pers., pr. pr. Obs. I, p. 62, n° 115.

1797. Trichia varia. Pers., Uisp., p. 10.

1802. Lycoperdon luridum. B. A. Hedw., Obser. p. 15, t. XI, A.

1803. Trichia favoginea. Schum., FI. SaelL, n° 1455.

1827. Trichia applanata. R. Hedw. in D. C. Organog. veg, II, 1. 60, f. 1.

Wzmianka historyczna. — Pocztkowe synonimy tego gatunku nale do do wtpliwych,

pierwszy dobry i charakterystyczny opis zosta dopiero podany przez Persoona.

Opis. — Odmiana ta jest stale siedzca, beztrzoneczkowa, zarodnie ksztatów do nieregular-

nych, zaokrglonych, bardzo czsto przez zlewanie staj si nerkowatemi. Zreszt barwa zarodni-

ków i cianki zarodni, zgrubienia na wewntrznej stronie cianki s tu takie same jak w odmianach

poprzednich.

Wszystkie te odmiany posiadaj najzupeniej tak sam woni. Spryce jej s nader charakte-

rystyczne i róne od wszystkich innych. S to walcowate, nader cienkocienne, jasno-óte rurki,

przed kocem niekiedy lekko, nieznacznie rozdte i przechodzce w zazwyczaj zakrzywiony kolec,

dwa do trzech razy duszy od szerokoci sprycy. Wownic dwie do szerokich, tpych, na

wypukej stronie skrzywionej sprycy mocno wyskakujcych i tworzcych tym sposobem bardzo

wypuke karhy. Na rozdciach wownice s niebardzo znaczne, staj si znów widoczniejsze na kol-

cach, gdzie a do samego wierzchoka dobiegaj. Najbardziej charakterystycznm dla spry tego

gatunku s bardzo szerokie doliny, trzy do czterych razy od szerokoci wownic szersze. cianka

spry tak cienka e wida doskonale przebieg wownic i na jój spodniej stronie. Zarodniki

w suchym stanie s ódkowato skurczone. Po dodaniu wody staj si najprzód czaszowatemi, a na-
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stopnie przybieraj ksztat kulisty. W pierwszej chwili zawarto ich pierwoszcza zajmuje (w sku-

tek skurczenia w suchym stanie) jedne tylko poow zarodnika, a dopiero nastpnie nabiera wody,

pcznieje i rozmieszcza si zarówno w caym zarodniku. Zjawisko to widzia Wigand, ale go nie zro-

zumia naleycie bo mówi, przytocz tu jego wasne sowa : « Sporen mit einseitig verdickter

Membran und dadurch excentrischer Hiehle ! » co zupenie nie jest susznem.

Znajdowanie si. — W Europie gatunek ten naley do najpospolitszych kdziorków i pospoli-

tych luzowców. Odmiana pierwsza najczstsza, dwie inne rzadsze.

lii. T. c Itry sosp er ma (Buli.). K. zoci k.— Zarodnie w formach typowych gromadnie sku-

pione, siedzce. Spryce walcowate, zazwyczaj 8,3, wyjtkowo tylko 5 m. m. szerokie, przecho-

dzce w koniec gadki, prosty lub lekko skrzywiony, zaledwie równie dugi jak szeroko spr-

ycy. Wownic cztery do piciu cienkich, mao wystajcych. Pomidzy kademi dwoma ssie-

dniemi wownicami, równolegle do cianki sprycy, przebiegaj cienkie zgrubienia czce je

mostowato midzy sob. Zarodniki kuliste opatrzone listewkowatemi zgrubieniami, 1,7 do 2,6 m. m.

wysokiemi, poczonemi w sie, o oczkach wieloktnych, 10 do 10,8 bez, a 12,5 do 15 m. m. z sie-

ci zgrubie szerokie.

1769. Lycoperdon gregarium. Retz., Obs. bot., I, p. 33.

1786. Lycoperdon favogineum. Batsch., Elech. Gont. I, p. 237, n° 173, t. 30, f. 173.

1788. Stemonitis pyriformis. Roth.. FI. ger., I, p. 558.

1791. Spha?rocarpus chrysospermus. Buli., Champ., var. 1, t. 417. f. I,

1791. Stemonitis favoginea. Gmel., Sys. Nat., p. 1170, n° 42.

1796. Trichia nitens. Pers., Obs. I, p. 62, n° 114.

1797. Trichia favoginea. Pers., Disp., p. 10.

1805. Trichia chrysosperma. D. C, FI. fr., n°673.

1817. Trichia turbinata. Purt., Brit. pi., II, n° 1115.

1742. Glathroides flavescens. Hall., Helw, p. 10, t. I, f. 7.

1768. Trichia. Hall., Helv., n° 2168, t. 48, f. 7.

1769. Lycoperdon aggregatum. Retz., FI. Scan., n° 1627.

1777. Lycoperdon epiphyllum. Light., FI. Scot., p. 1069.

1778. Glathrus turbinatus. Huds., FI. Ang., 2, p. 632. — Bolt., Fg., t. 91, f. 3.

1789. Trichia pyriformis. Viii., FI. Dauph., p. 1060.

1791. Slemonitis pyriformis. Pers in Gmel. Sys. Nat.. p. 1168.

17; 2. Trichia turbinata. With., Arr. IV, p. 180. — Sow., ng. Fg., 1. 85.

1797. Trichia pyriformis. Pers., Disp., p. 10.

1796. Trichia olivacea. Pers., Obs. I, p. 62, n° 115. pr. par!
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1799. Trichia ovata. Pers.,Obs. II, p. 35, n° 53.

1799. Trichia vulgafis. Pers., Obs. II, p. 32, n° 48.

1803. Trichia ovata. Schum., FI. Ssell, n° 1454. — FI. Dan. t. 1313, f. 1.

1817. Physarum contextum. Sprengel., 1. c, II, p. IX et 20, l. I, f. 11-13.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten wystpuje najczciej w formach dokadnie wartokowatych

i takie zostay wybornie odrysowane przez Hallera ju w roku 1712 pod nazw Glathroides flayescens;

czasem jednak nie róni si w pokroju niczem od nastpnych trzech gatunków. To te róni autoro-

wie znali albo tylko kdziorek zocik i nazwiska tu odnoszce si pomiecilimy w pierwszym szeregu,

albo bez wzgldu na ksztaty odróniali formy siedzce o zarodnikach zoto-ótych, i tu nalece

synonimy podalimy w nastpnym szeregu. Synonimy te s t wspólne, i dla nastpnych trzech ga-

tunków, t. j. kdziorka pokrewnego, Jacka i szorstkiego. Frics wszystkie te trzy gatunki równie jak i

formy okrgawe kdziorka zocika nazywa Trichia chrysosperma, a pod Trichia turbinata rozumie

wycznie kdziorek zocik w formach dokadnie wartokowatych.

Pod nazw Trichii nitens w dawniejszych, a pod T. chrysosperma w nowych zbiorach znajduje si

mnóstwo rónych form. Formy te w najnowszej pracy Wiganda nie zostay naleycie rozrónione.

Poszukiwa on dziesi okazów które pokazyway bardzo wielkie rónice budowy jak sam przyznaje,

ale których nie umia dostatecznie rozdzieli i zcharakteryzowa. Tymczasem przy poszukiwaniach

bogatszego matcryaui jakiej takiej uwadze cay ten szereg form daje si z wszelk atwoci rozdzie-

li na cztery gatunki, stosownie do budowy spry i zgrubie cianki zarodników. Najpospolitszym

z tych czterech gatunków jest kdziorek szorstki, potem dopiero nastpuje k. zocik, ze wzgldu je-

dnak e w zielniku De Gandolla pod nazw T. chrysosperma, ten wanie a niepoprzedni si znajdo-

wa, przeto dlatego zachowaem t nazw.

Opis. — Najczciej gatunek ten wystpuje w bardzo skupionym pokroju. Na silnie rozwinitej,

tgiej, byszczcej leni stoj gromadnie liczne zarodnie tik gsto, e si zazwyczaj bokami ze sob
stykaj. Pojedyncza zarodnia ma najczciej ksztat wartokowaty niekiedy w nasadzie rozszerzona, a

w polowie wysokoci lekko zwona, 1 M. wysoka, lub te rzadziej okrgawa, tylko 3/4 M. wysoka.

W kadym razie jeeli tylko zarodnie siedz na wspólnej leni, to dolna cze ich zarodni jest za-

klnit i pod poziom teje. Zarodnie pkaj wówczas w wierzchoku nieregularnie, masa woni
wypada i czy si nieraz w wielkie masy weniaste, a pozostae na leni dalsze czci zarodni na-

laduj nieco pokrój pszczolnego suszu. Niekiedy jednak, cho nierównie rzadziej spotykaj si takie

formy gromadnie, lecz nie skupiono stojce i bez siadów nawet leni, bywaj one wówczas z sze-

rokiej nasady maczugowate, 1 1 '2 do 2 M. wysokie.

We wszystkich jednak wypadkach zarodnie sa zupenie siedzce, raz tylko widziaem okazy wy-

niesione w czci na krótkich czarnych trzoneczkach, najzupeniej pokroju kdziorka czarnonoki, i

raz jeden kilkanacie zarodni trzoneczkowatych, których trzonki tworzyy jedne tylko wizk, jak

to si typowo zdarza w kdziorku kruchym. cianka zarodni jest zawsze pojedyncza, lnica, nie-

kiedy tak cienka, e po wyproszeniu zarodników najpikniej si mieni. W wypadkach gdy zarodnie

s opatrzone trzoneczkiem, budowa ich bywa taka sama jak kdziorka czarnonoki. cianka jest

bon ku górze ciesz, ku doowi tsz, odpowiednio t ku doowi silniej zabarwion, zwykle

ywo-ól, niekiedy prawie bezbarwn, zawsze zupenie jednostajn i bez adnych zgrubie. Lenia

jest bon bardzo tg, pojedyncz, ciemno-ót jednostajn. Masa zarodników i woni posiada

zazwyczaj barw zoto-ót, rzadziej czysto-ót lub ót z cynamonowym odcieniem.
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Woni posiada bardzo zoona budow. Spryce jej w formach typowych s najgrubsze ze

wszystkich znanych mi gatunków, bo 8,3 m. m. szerokie. Zdarzaj si jednak okazy których

spryce s tylko 6,7 lub nawet tylko 5 ni. ni. szerokie. S one dokadnie walcowate przecho-

dzce w koniec lekko zazwyczaj skrzywiony, zaledwie szerokoci sprycy wyrównywajcy. Na

sprycy przebiega od czterech do piciu wownic paskich lecz wakich, oddzielonych co naj-

wicej dwa razy szerszemi dolinami, kade dwie ssiednie spryce s poczone dziesicioma lub

szesnastoma cienkiemi listewkami, przebiegajecmi równolegle wzgldem siebie i równolegle do

cianki sprycy. Zazwyczaj wownice s zupenie gadkie, niekiedy jednak tu i ówdzie daje si

spostrzega krótki, szerok nasad na wownicy oparty kolec. W rzadkich wypadkach, najczciej

wówczas gdy spryce s wsze jak zazwyczaj, wownice ich bywaj uzbrojone licznymi tgimi kol-

cami. T budow spry kdziorka zocika opisa po raz pierwszy De Bary. Wigand take j wi-

dzia lecz opisa mostowate poczenia wownic jako drugi system wownicowatych zgrubie

daleko cieszych, krzyujcych si z pierwszym pod ktem prawie prostym.

cianka zarodników opatrzona jest listewkowatemi, w sie poczonemi zgrubieniami. Listewki te

s od 1,7 do 2,6 m. m. wysokie, a stosunkowo nadzwyczaj wzkie,- poczone w sie o oczkach pi-

cio lub szecio-ktnych. rednica ich bez listewek wynosi od 10 do 10,8 m. m., a z listewkami

liczc od 12.5 do 15 m. m.

Znajdowanie sir'. — Gatunek ten w Europie czsty. Widziaem okazy z Karoliny wyszej (Schwei-

nitz) i poudniowego Chili (Gay).

142. T. affinis De Bij. msc. K. pokrewny. — Zarodnie w formach typowych gromadnie

skupione, siedzce na wspólnej silnie rozwitej leni. Spryce walcowate, od 4,2 do 5 m. ni. sze-

rokie, przechodzce w koniec gadki, prosty lub lekko skrzywiony, zaledwie szerokoci sprycy
wyrównywajcy. Wownic zazwyczaj cztery nie wystajcych, podzielonych nieco szerszemi doli-

nami. Zarodnie kuliste, opatrzone listewkowatemi, zazwyczaj 0,83 m. m., wysokiemi listewkami, po-

czonemi w nieregularn sie. Listewki te niejednostajne, lecz w wielu miejscach z góry na dó
podziurawione. Zarodniki od 10,8 do 12,5 i 14,1 bez, a 12, i do 11,1 i 14,9 m. m. z sieci zgrubie

rednicy majce.

1869. Tri chia affinis. De By. in litt. ad Fuckel. Cfr. Sym. p.

Opis. — Gatunek do poprzedzajcego z wielu wzgldów podobny. Pokrój najczciej taki sam, lecz

zarodnie zazwyczaj ksztatów zaokrglonych, na silnie rozwinitej leni skupiono stojce. Barwa masy

zarodników i woni ju zoto ju ochrowo-óta. Róni si od poprzedzajcego raz brakiem mostowa-

tych pocze pomidzy wownicami spry, zreszt podobnie wyksztaconych, a powtóre zgrubie-

niami cianki zarodników. W poprzednim gatunku listewki byy wzkie, a wysokie i jednostajne, tu-

taj, przeciwnie zazwyczaj wysoko ich wynosi od 0,6 do 0,83 m. m., rzadziej przechodzi 1 m. m., za

to s one znacznie szersze, tworz sie o oczkach bardzo nieregularnych i zreszt nie s jednostajne.

Patrzc na te listewki z góry spostrzegamy, e s one jakby podziurawione. Znajduj si w nich bo-

wiem walcowate niezgrubione miejsca, a raczej walcowate dziury, przebiegajce prostopadle do po-

wierzchni kuli, naturalnie z góry patrzc spostrzegamy tylko ich koce pod postaci janiejcych kó-

ek. Wownice tego gatunku s zawsze zupenie gadkie, bywa ich zazwyczaj cztery, niekiedy trzy

lub pi.

Znajdowanie si..— Gatunek ten znacznie rzadszy od poprzedzajcego. Maryampol (Alexandrowiez);

Konstancya (Bauer); Salem w Badeskiem (Jack.); Freiburg w Bryzgowii (De Bary); GEstrich nad Re-

nem (Fuckel).

AKT. I. 6.
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143. T. Jack ii Rfski. A". Ja cha. — Zarodnie w formach typowych skupione, gromadnie sie-

dzce na wspólnej silnie rozwinito] leni. Spryce walcowate 4,2 m. m. szerokie, przechodzce

w koniec gadki, prosty, lub lekko skrzywiony, zaledwie szerokoci sprycy wyrównywajcy. Wo-
wnie trzy do czterech, wyjtkowo tylko dwie, mao wystajcych, zrzadka pokrytych kolcami od 0,8.'!

do 2,3(1 wysokimij oddzielonych znacznie szerszemi dolinami. Zarodniki kuliste, opatrzone listew-

kowatcmi zgrubieniami, znacznie szerszemi jak wysokiemi, podziurawionemu, juto tylko rozgazia-

jcemi si, ju w czci w nieregularne i niezupene sieci poczonych, od 10,8 do 12,5 bez, a od 12,4

do 14,1 m. ni. ze zgrubieniami szerokie.

Opis. — Gatunek ten z pokroju do poprzedniego podobny. Malekie okrgawe zarodnie, nieraz

zaledwie 1/3 M. wysokie stoj skupione na silnie rozwinitej wspólnej leni, czsto od wzajemnego na-

cisku z boków wieloktnie pospaszczane. Masa zarodników zloto-óta, ciemno-ochrowa lub ciemno-

oliwkowo-zielona.

Co do budowy spry i zarodników ma z poprzednim wspólne wownicowate zgrubienia, jedna-

kowe zakoczenia spry i podziurawienie zgrubie cianki zarodników. Róni si jednak przedc-

wszystkiem wownicami pokrytemi kolcami i listewkami zgrubieli zarodników niepoczonych

w regularn sie, lecz tylko rozgaziajcych si nieregularnie.

Spryce walcowate, przechodzce w koniec ich szerokoci wyrównywajcy, zazwyczaj nieco na

bok zakrzywiony, prawie gadki. Wownie typowo cztery, niekiedy tylko trzy, a w bardzo rzadkich

wyjtkach dwie, s one mao wystajce, poprzedzielane nieco szerszemi dolinami. Powierzchnia tych

wownie pokryta jest licznymi, szerok nasad siedzcymi kolcami. Kolce te s zazwyczaj mniej wi-
cej tylko 0,83 m. ni. wysokie, w niektórych jednak formach ju przy uyciu bardzo sabych powik-
sze widoczne, bo do 2,36 m. m. wysokie. Zarodniki s opatrzone listewkowatemi zgrubieniami.

Listewki t znacznie szersze jak wysokie, juto rozgaziaj si nieregularnie, ju tworz niezupene

sieci, ju tylko nieregularne plamy o falowatych zarysach i to wszystko nieraz na jednym i tym samym
zarodniku. W zgrubieniach tych znajduj si niezgrubione miejsca, majce ksztat walców prostopa-

dych do powierzchni cianki zarodnika. W poprzednim gatunku znajduj si one take, ale tylko je-

dnym szeregiem na listewce, tutaj poniewa listewki s zawsze szersze, a oprócz tego nieraz rozsze-

rzaj si w wielkie plamy, bywa ich nieraz i kilka szeregów. rednica zarodników wynosi od 10,8 do

15,5 bez, a od 32,4 do 14,1 ni. ni. ze zgrubieniami.

Znajdowanie sio."— Gatunek czstszy jak poprzedni. Jerer na Rugii (Koch); Lipsk (Dc Bary) ; OEstrich

nad Renem (Fuckel) ; Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Salem w Baderiskiem (Jack.); Konstancya

(Kirchner); w zielniku de Candola bez miejsca z Europy i tame z poudniowego Chili.

Uwaga. — Gatunek ten powieciem pamici Jacka (wymawiaj Jakka) waciciela apteki w Salem

w Badeskiem, bardzo zasuonego badacza flory skrytopciowej swego kraju, który ten gatunek

pierwszy odnalaz.

144. T. sc ab r a Rfski. K. szorstki. — Zarodnie w formach typowych skupione, gromadnie

siedzce na wspólnej silnie rozwinitej leni. Spryce walcowate 4,2 m. m. szerokie, przechodzce

w koniec gadki, prosty lub lekko skrzywiony. Wownie od trzech do czterech bardzo spiczastych,

wystajcych, niekiedy licznymi lecz krótkimi kolcami opatrzonych, poprzedzielanych równie szero-

kiemi dolinami. Zarodniki od 8,3 do 11,0 m. m. rednicy majce, o ciance bardzo tgiej, pokrytej

licznemi, tpemi brodaweczkami.
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Opis. — Gatunek z' pokroju do trzech poprzednich, a szczególnie dwóch ostatnich iiajzupr'}n ; <'j po-

dobny. Na silnie rozwinitej leni siedz skupione, malekie, okrglawe zarodnie, od i/3 do 3/4 M.

wysokie, w dalszej czci pod poziom leni zaklnite. cianka ich jest bonka pojedyncz, zupeni"

jednostajna, bez adnych zgrubie, ku nasadzie tsz. Róni si od trzech poprzednich, pod drobno-

widzem na pierwszy rzut oka, zarodnikami opatrzonymi brodaweczkowatemi zgrubieniami. Spryce
walcowate 4,2 m. m. szerokie, juto przechodzce nieznacznie w koniec zakrzywiony szerokoci zaro-

dni wyrównywajacy, lub te przed kocem lekko rozdte i przechodzce w kolec krótki, spiczasty,

zakrzywiony. Wownic od trzech do czterech, mocno wystajcych, spiczastych, pokrytych nieraz

licznymi, krótkimi, szerok nasad opatrzonymi kolcami. Spiczaste wownicc wyskakuj z obu stron

sprycy, tak e cianki ich wydaj si by drobno karbowane. Zdarzaj si niekiedy formy o wo-
wnicach gadkich nieopatrzonych kolcami. Doliny szerokoci wownic wyrównywajce. Masa zaro-

dników i woni juto czyrsto óto, ju zoto-óto, ju ochrowo, ju óto z odcieniem cynamonowym
zabarwiona.

Znajdowanie si. — Gatunek ten najpospolitszy ze wszystkich siedzcych kdziorków, pospolitszy

jak kdziorek zocik w Europie; widziaem okazy z Chili(Gay).

145. T. inco nspicua Rfski. K. niepozorny. — Zarodnie malekie, okrglawe, niepozorne,

brunatne, lnice, gromadnie lub pojedynczo stojce, bez leni. Spryce walcowate, 3,32 m.m.
szerokie, przechodzce w koce dwa razy od szerokoci sprycy dusze, na bok zakrzywione, nie-

kiedy przed kocem lekko rozdte. Wownic od trzech do czterech mao wystajcych, poprzedziela-

nych wszemi dolinami. Zarodniki od 10,8 doi 2,5 m. m. rednicy majce, o ciance delikatnie bro-

daweczkowatej.

Opis. — Zarodnie okrglawe, nieregularne, szerok nasad na podou osiade, gromadnie stojce,

nfekiedy poskupiane, a od wzajemnego nacisku w nasadach nieregularnie ktowate. Leni

w okazach które widziaem, brak zupeny. cianka zarodni lnica, brunatna, jest bonka delikatn,

jednostajn, jasno-ót, lub te ma i wówczas jest bonka pokryt grub warstw ziarnistej, bruna-

tnej ustrojowej istoty. Woni o sprycach nielicznych, lecz bardzo dugich (rednio 850 m. m.),

walcowatych, przechodzcych nagle w dwa razy od szerokoci spry dusze, na bok skrzywione i

gadkie koce, niekiedy przedtm bardzo nieznacznie rozdte, 0,32 m. m. szerokie. Wownic od

trzech do czterech bardzo nieznacznie wystajcych, poprzedzielanych wszemi dolinami. Zarodniki

o ciance przezroczystej, delikatnie brodaweczkowatej.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do bardzo rzadkich : Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Kon-

staneya (Leiner) i okazy z Francyi, zbierane przez Guepina w zbiorach De Gandolla.

146. T. co ni orla {Dit.). K. Krty. — Juto niepozorne, malekie, okrglawe zarodnie, ju

pierwoszczowocnie yowate, pezajce, obe, brunatne ub kasztanowato-brunatne, me lub lekko

lnice. Spryce walcowate, od 2,5 do 3,32 m. m. szerokie, przed kocem stale a nieraz i w rodku

przebiegu znacznie rozdte, anastpnie przechodzce w cienki, spiczasty, do trzech razy od szerokoci

zarodni duszy kolec. Wownic od trzech do czterech nieznacznie zarysowanych. Zarodniki od 9,1

do 10 rn. m. rednicy majce, gadkie. Masa zarodników óta.

1817. Lycogala contortum. Dit. in Sturm. Deut., er. II., t. 5.

1827. Trichia reticulata, b. Grev., Scot. er. FI., t. 2CU.

1829. Perichama contorta. Fr, 1. c, III, 192.

%. ^
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1833. Licea contorta'. Walii-., PI. er. ger., n° 2110.

1873. Hemitrichia contorta. R. ap. Fuck. Sym., 2, Nach. p. 75.

Wzmianka historyczna. — Gatunek opisany pora pierwszy wcale niele przez Ditmara, lecz najnic-

racyonalniej przez tego pod Lycogala pomieszczony, nastpnie niesusznie przez Greville'a za od-

mian zapletki czogaczka uznany, zosta przez Friesa pomieszczony w nowo przez tego badacza

utworzonym rodzaju Perichsena. Wallroth, które wszystkie dorzutki za bczkosmki uwaa, pomieci
i ten gatunek w Licei. Wreszcie w spisie podanym przez Fuckla, kdziorek ten jest wspomniany pod

Hemitrichia, gdzie go nigdy wczy nie zamierzaem.

Opis. — Wystpuje juto pod postaci zarodni, ju pierwoszczowocni. Pierwsze z pokroju najzupe-

niej do zarodni poprzedniego gatunku podobne, pierwoszczowocnie za s yowate, juto krótkie,

ju wyduone, pezajce, zawsze obe. cianka jasno-brunatna, brunatna lub t ciemna, brunatno-

kasztanowata, jest ona bonk pokryt ciesz lub grubsz warstw brunatno zabarwionej, ziarnistej

istoty ustrojowej. Spryce walcowate, od 2,5 do 3,3 m. m. szerokie, przed kocem stale, a w rodku
przebiegu raz lub te kilka razy rozdte. Rozdcia dwa razy od szerokoci sprycy szersze. Po ko

-

cowem rozciciu spryca przechodzi wreszcie w kolec cienki, ostry, spiczasty, gadki, kowato skrzy-

wiony, od dwóch do trzech razy od szerokoci sprycy duszy. Wownic od trzech do czterech zu-

penie niewystajcych, nieraz nieznacznie tylko zarysowanych, poprzedzielanych znacznie szerszeini

dolinami. Masa zarodników óta. Zarodniki od 9,1 do 10 m. m. szerokie, o bonie bardzo cienkiej i

zupenie gadkiej-. Pierwoszcznie tego gatunku s wedug Friesa barwy róowej.

Znajdowanie si. — Gatunek bardzo rzadki. Warszawa (Alexandrowicz) ; Rostok (Dilmar) ; Sedan

(Oly); Meudon pod Paryem (E. Roz).

KLUCZ ANALITYCZNY.

do oznaczania gatunku kdziorka sucy.

A. Bigyra?.

Spryce walcowate, skrtów dwa poprzedzielanych od trzech do czterech

razy szerszemi dolinami T. varia

B. PolygyrEe.

Spryce walcowate lub wrzecionowate, skrtów wicej jak dwa.

I. Spryce wrzecionowate, zarodnie trzoneczkowate.

f Zarodnia wraz z trzonkiem tworzy jedn tylko jam wspóln T. fallax

ff Jama zarodni oddzielona waciw bon od jamy trzonka.

Spryce 4,15 m. m. szerokie, wownic trzy mocno wystajcych T. fragilis

Spryce 5 m. m. szerokie, wownic cztery szerokich i paskich ' T. lateritia

'.
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II. Spreyce walcowate.

7 Zarodnie trzoneczkowate T. Decaisneana

ff Zarodnie siedzce.

* Zarodniki gadkie lub brodaweczkowate.&*

Spreyce 1,2 m. m. szerokie, wownic od trzech do czterech kolcami pokry-

tych T. scabra

Spreyce 3,3 m. m. szerokie, wownic od trzech do czterech mao wystaj-

cych, gadkich, przechodzcych w gadki koniec, dwa razy od szerokoci

sprycy duszy T. inconspicua

Spreyce od 2,5 do 3,3 m. m. szerokie, przed kocami i nieraz w rodku zna-

cznie rozdte, przechodzce w cienki, gadki, spiczasty kolec. Wownic od

trzech do czterech zaledwie zarysowanych T. contorta

** Zarodniki opatrzone listewkowatemi zgrubieniami.

! Wownice ssiednie poczone listewkowatemi zgrubieniami, przebic-

gajcemi midzy niemi równolegle do cianki sprycy. ... . . . T. chrysosperma

!! Wownice nie poczone takiemi zgrubieniami.

Wownic od trzech do piciu mao wystajcych, spreyce od 4,13 do

o m. m. szerokie T. affinis

Wownic od trzech do czterech pokrytych licznymi kolcami, spreyce,

4,15 m. m. szerokie T. Jackii

Nastpujce luzówce opisane pod kdziorkiem nie s mi znane :

1834. Trichia angulata. Sz., Amer. fg., n" 2333.

1830. Trichia Ayresii. B. et Br. Ann., N. H., p. 367. Gatunek len ma si róni od Trichia fragilis

sprycami, których wownice s kolczaste; poniewa takie spreyce ma zapletka malina,

która nadzwyczaj czsto bywa mylona z kdziorkiem kruchym, przeto warto tego ga-

tunku wydaje mi si by bardzo niepewn.

1831. Trichia difformis. Sz., Amer. fg., n°2334.

1866. Trichia flagellifer. B. et Br., Ann. N. H., p. 56, t. II, f. 4

1834. Trichia miaiata. Sz., Amer. fg., n" 2322. Sdzc z opisu moe to by Trichia laleritia Lev

1834. Trichia punctulata. Sz., Amer. fg., n° 2330.

Hemiarcyria. Zai-letka,

Rurki woni poczone w sie juto wolna, ju dolnemi odnogami zaklnit midzy zawarto
rurki trzonka.
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Clathroides sp. Hall. ; Trichia sp. Hall. et Au et. ; Mucor sp. Scop.; Clallirus sp. chmiL ; Stcmo-

nitis sp. Iloth., Gmel. ; Sphserocarpus sp. Buli.; Lycoperdon sp. Batsch., Sehrk., Hedw. ; Arcyria

sp. Rudol. ; Hyporhamma Gorda., Hemitrichia Rfski olim !

Wzmianka historyczna. — Dawniejsi autorowie wspominaj nalece tu gatunki pod rozmaitymi

rodzajami, lecz dopiero Persoon w roku 1797, zamieszcza niektóre z nich, a Fries wSystema mycolo-

gicum wszystkie pod Trichi. Wigand w swojej systematycznej pracy traktujcej o piknoszach,

najzupeniej przeoczy poczenie spry zapletki w sieci i o jej gatunkach wspomina tylko, e spr-

yce ich s nadzwyczaj dugie. Ju przecie w roku 1776 rysuje Schmiedel woni zapletki maczugo-

watj, jako jedyn wspóln sie. W roku 1786 wspomina Batsch o sieci zapletki maliny : « Die Wolle

yereinigt sich ineine zusammenhangende Masse ». A w trzy lata potem Villars tak si wyraa o woni
zapletki czogaczka : « Leur fils, vu a la loupe ou au microscope sont en reseaux, tres-rgulieres ...»

Wreszcie De Bary nie znajc tych dawniejszych poda, odkry w roku 1864 powtórnie ten stosunek

dla wszystkich trzech gatunków zapletki. Pierwiastkowe rodzaj ten nazwaem Hemitrichia, teraz je-

dnak zmieniem to nazwisko naHemiarcyria, majce wanie przypomina, e tutaj woni podobnie

jak w strzpku tworzy wspóln sie.

147. II. rubiformis {Pers.). Z. malina. — Zarodnie zazwyczaj wizkowato poskupiane na

krótkich zronitych trzoneczkach, czsto piknie metalowo byszczce si. Masa zarodników i sie

spry brunatno-czerwona. Rurki sieci spry od 7,2 do 5. m. m. szerokie, bardzo rzadko rozwidla-

jce si, nieliczne tylko odnogi wybiegajce w wolne koce, juto nieznacznie zwajce si, gadkie,

ju przedtem rozdte i opatrzone krótkim kolcem, ju najrzadziej tpe. Wownic dwie do czterech,

zazwyczaj trzy paskich, lekko wystajcych, uzbrojonych licznymi kolcami, oddzielonych raz do dwa

razy szerszemi dolinami. Zarodniki od 10 do 11,6 m. m. rednnicy majce, o bonie tgiej lecz gail-

dkiej.

1742. Clathroides pyriforme. Hall., p. 10, t. 1, f. 5.

1798. Trichia Hall., Helv., 1. 48, f. 5, n° 2i67.

1786. Lycoperdon yesparium. Batsch., Elech. Cont.,1, p. 253, n° 172, t. 30, f. 172.

1788. Stemonitis cinnabarina. Roth., FI., ger. 1, p. 547.

1789. Lycoperdon favaceum. Schrank., PI. Bav., v. II, p. 667.

1790. Trichia pyriformis. Iloff., Veg. er., p. 1, t. I, f. 1.

1791. Stemonitis fasciculata. Pers. in Gmel. Sys. nat., p. 1468, n° 20.

1791. Stemonitis vesparia. Gmel., 1. c, p. 1070, n° 39.

1797. Trichia rubiformis. Pers., Disp., p. 9, t. I, f. 3 et t. IV, f. 3, b. c.

17S7. Trichia rubiformis, (5 minor. Pers., Disp., p. 54.

1802. Lycoperdon ferrugineum. R. A. Hedw.,p. li, t. X, f. 1-4.

1827. Trichia chalybsea. Ghev., Fi., paris., p. 323, t. 9, f. 24.

1837. Trichia Neesiana. Corda., Ic, v. I, p. 23, t. VI, f. 288 G.

— Nees. Sys., t. X, Corda, I, f. 112; 1, t. VI, 288, B. ; Fi. Dan,. t. I36o. f. 2.
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Wzmianka historyczna.— Gatunek ten zosta po raz pierwszy wspomniany przez Hallera w roku 1742

który poda rysunek jego pokroju, jeden z najlepszych jakie znani dotd. Nastpny synonim zosta

utworzony przez Batscha, którego opis i rysunek do wybornych nale. Póniejsi autorowic utwo-

rzyli cay szereg niewaciwych nazwisk, podajc krótkie, zaledwie do oznaczenia tosamoci wystar-

czajce opisy. W roku 1797 utworzy Persoon nowe dla tego luzowca nazw, któr Fries, a za jego

przykadem i ja jako trafn przyjem. Wreszcie w roku 1837 odrónia Gorda dwie formy pokroju

tego gatunku i utrzymuje e, jedna z nich nazwana przez niego T. Neesiana, róni si brakiem kolców

na weownicach od typowej T. rubiformis. Tak jednak nie jest i pierwszy Gurrey w roku 1837 w Mi-

cros. Jour., p. 128, udowodni, e obie te formy posiadaj najzupeniej tak sam woni.

Opis. — Gatunek ten dobirdzo rónoksztatnych naley, nastpujce formy pokroju daj si z atwo-

ci odrónia :

a. Genuina. Zarodnie walcowato-wartokowat, stalowo byszczce lub mc, ciemno-brunatne, wiz-

kowato skupione na zupenie z sob zrosych, wyranych, rdzawo-brunatnych, trzoneczkach.

6. Neesiana. Zarodnie walcowate, w górze nieco rozdte i zaokrglone, stalowo byszczce, czarno-

Inice lub ciemno-brunatne, beztrzoneczkowe, gromadnie na wspólnej leni stojce.

y. Tubuiina. Zarodnie gromadnie skupione, od wzajemnego nacisku graniaslosupowe, wszystkie

midzy sob zronite, w wierzchoku lekko wypuke, zupenie beztrzoneczkowe, stalowo byszczce

si lub ciemno-brunatne.

o. Pierwoszczowocnie ksztatów zupenie nieregularnych, szerok nasad do leni przyrose, zao-

krglone.

W formie typowej z silnie rozwinitej, rdzawo-brunatnej leni, podnosi si gruba wizka tobar-

wnych zronitych ze sob trzoneczków, zazwyczaj 1 M., niekiedy tylko 1/2 M. wysokich. Kady trzo-

neczek caej wizki uwieczony jest walcowato-wartokowat zarodni. Zazwyczaj bywa ona 1 M.,

niekiedy nawet do 2 M. wysoka, w wierzchoku mniej wicej 1/2 M. rednicy majca. Ilo zarodni

zrastajcych si w jedne wizk jest bardzo róna, i waha si w granicach od trzech do przeszo trzy-

dziestu. Im zarodni jest mniej w jednej wizce tern trzoneczki s wysze i odwrotnie. Wizka trzon-

ków jest sztywna, wyprostowana, mocno-podunie pofadowana. cianka zarodni zawsze gadka,

juto ciemno-stalowo-niebieska, ju ciemno-brunatna, lekko-lnica, zawsze nadzwyczaj krucha; pka
juto nieregularnie, ju te górnem, paskim, ucitem wieczkiem. Niekiedy zarodnie s take w dol-

nej czci lekko ze sob zronite.

W formie któr nazwaem Tubuiina zarodnie s zupenie siedzce, tak mocno skupione, e od wza-

jemnego nacisku staj si graniastosupowemi, w caej dugoci zupenie ze sob zronite, na po-

wierzchni w}rstaj tylko lekko wypuke wierzchoki, odpadajce nastpnie pod postaci wieczka. Po-

zostae potem cianki wygldaj zupenie jak szkielety koralów zwanych Tubifera. Wysoko zarodni

1/2 M. W formie przez Cord Neesiana nazwanej, zarodnie s walcowate, w górnej czci nieco roz-

dte, o wierzchoku zaokrglonym, zupenie siedzce, lecz tylko w rozszerzonej, w leni przechodz-

cej podstawie, stykajce si z sob. Pkaj tutaj ju nieregularnie, ju ucitem wieczkiem. Barwa
ich zmienna, ciemno-stalowo-niebieska, ciemno-brunatna, lub najzupeniej czarna, lnica.

Wreszcie widziaem take' gatunek ten pod postaci pierwoszczowocni, szerok nasad do leni

przyrosych, nieregularnie grudkowatych, slalowo-byszczcych.

O ile gatunek ten pod wzgldem pokroju i barwy zarodni do bardzo zmiennych naley, o tyle bu-

dowa zarodni i woni jest najzupeniej slna.
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Tak trzonki jak zarodne nie s waciwie zronite, a tylko mocno spojone, po kilkogodzinnem bo-

wiem leeniu w wodzie, lub U po chwilowem dziaaniu alkaliami, daj si od siebie z atwoci
bez uszkodzenia oddziela. Rurka trzonka jest bon czerwono-brunatn, nader mocno pofadowana,
podunemi, ciemniejszemi zgrubieniami opatrzon, ku górze przedua si bezporednio w zewntrzna
ciank zarodni. Jeeli zarodnie s stalowo-byszczce, to ta zewntrzna cianka, bdca przedue-
niem rurki trzonka, jest od dou lekko tylko zabarwion, a ku górze coraz ciesz, pod wierzcho-
kiem ju najzupeniej bezbarwn. W formach o zarodniach ciemno-brunatnych lub czarnych cianka
ta jest bon tsz, barwn, niekiedy od mocnego zziarnienia nieprzezroczyst. Z t zewntrzn
ciank spojona jest najzupeniej druga, wewntrzna, otaczajca ze wszech stron mas zarodni-

ków i woni i oddzielajca j od pustej jamy trzonka. cianka ta jest zawsze najzupenirj nieprzezro-

czysta od mocnego zziarnienia,
_
tern samem nader krucha. W suchym stanie obie te cianki s tak

mocno spojone, e przy kruszeniu si nawet pozostaj spojone. Po duszóm jednak leeniu w wodzie

wewntrzna pcznieje silnie, rozrywa zewntrzn w wierzchoku i daje si oddzieli jako ze wszech

stron zamknity pcherz, zawierajcy w swym wntrzu mas woni i zarodników. Pod dziaaniem

alkalii daje si to daleko prdziej uskuteczni, a wszystkie bony odbarwiaj si, farbujc pyn na

pikny kolor fioletowy. Pod dziaaniem kwasów bony takie si odbarwiaj, staj si najzupeniej prze-

zroczystemi, a pyn przyjmuje kolor óto-brunatny. Jcdnem sowem barwnikiem tej zapletki jest ali-

zaryna farbujca tak wybitnie take kdziorek kruchy.

Po otwarciu si zarodni czsto nieregularnem, czyt ucitem wieczkiem, woni wypada pod po-

staci walcowatej, czerwono -brunatnej, weniastej masy, w czci tkwicej jeszcze w gbi a na ze-

wntrz wyduajcej si do kilku M. dugoci. Jestto charakter, jak to mówi, palcem namacalny, po

którym luzowiec ten odrónia si od kdziorka kruchego, z którym wiecznie bywa mylony. Rurki

sieci woni s walcowate, przebiegaj najrozmaiciej poskrcane i popltane midzy sob, tworz nie-

liczne tyl! o rozgazienia i wybiegaj take w nieliczne wolne odnogi. Rozgazienia czyli poczenia

rurek midzy sob rozmaite; najczciej albo trzy rurki wybiegaj z jednego punktu, albo t ze

skrzywionej rurki majcej ksztat u wybiega z góry lub z dou prostopadle do krzywizny trzecia

rurka. Wolne rurki rozmaicie zakoczone, najczciej albo rurka zwa si nieznacznie w wykowato
pokrzywiony, zlekka zaostrzony koniec, od trzech do piciu razy duszy od szerokoci sprycy, albo

te rurka rozdyma si mniej lub wicej silnie i przechodzi nastpnie w cienki, gadki, zaostrzony,

skrzywiony kolec. Zreszt niekiedy rurki s w kocu zupenie tpo zaokrglone, albo te tworz róne

potwornoci. Wownic od dwóch do czterech, najczciej trzy, paskich, lekko wystajcych, oddzie-

lonych równemi lub dwa razy szerszemi dolinami. Weownice s uzbrojone szeregiem kolców, ró-

wnie czerwono-brunatno zabarwionych, zazwyczaj od 1,7 do 2,3 m. m. wysokich. Niekiedy jednak

kolce s mao widoczne, zaledwie 0,8 m. m. wysokie, lub te dosigaj do 3,3 m. m. wysokoici.

Zarodniki óto-brunatne, o bonie tgiej lecz gadkiej, od 10 do 11,6 m. m. rednicy majce.

Pierwoszczowocnie tego gatunku maj barw ochrowo-ót.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley w Europie do do pospolitych luzowców.

148. H. c lav al a (P e r s.). Z. m aczug owa ta. — Zarodnie pojedyncze, mniej wicej maczugo-

watc, óte, lnice, o trzoneczku tobarwnym, lub w nasadzie czerwonawym. Masa zarodników i

woni óta, ochro wo -óta, lub ochrowo-oliwkowa, lub wreszcie brunalno-ochrowa. Rurki sieci spr-

y 4,15 m. m. szerokie, bardzo czsto rozwidlajce si, nieliczne tylko jej odnogi wybiegajce

w wolne, tpe niekiedy troszk rozdte koce. Wownic pi, nader cienkich, na zewntrz wyra-

nie wystajcych, oddzielonych od dwóch do trzech razy szerszemi dolinami. Zarodniki od 8,3 do

9,211). m. rednicy majce, delikatnie brodaweczkowate.
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1776. Clatbrus pedatus reticulo deciduo. Schmied., Icon. etanal., t. 33, f. 1-17.

1791. Sphserocarpus pyriformis. Buli., Champ., p. 129, t. 417, f. 2.

1791. Stemonitis pyriformis. Gmel., 1. c, p. 1469, n° 27.

1794. Trichia pyriformis. Sibth.,Fl. oxon., p.406.

-1797. Trichia clavata. Pers., Disp., p. 11 ; Obs., II, p. 34, n° S2.

1803. Trichia citrina. Schum., FI. Ssell., n° 146?.

1829. Arcyria trichioides. Ruloph. in Linnea, p, 120.

1856. Trichia erythropus Borszczow.

1863. Trichia obtusa., Wigand., 1. c. p., 30, t. II, f. 4.

Wzmianka historyczna. — Pierwszy rysunek pokroju podany przez Schmiedela, nie naley do najlep-

szych, obecno jednak w sie poczonej woni nie przedstawia adnj wtpliwoci, e to o za-

pletce mowa, a nie o podobnym z pokroju kdziorku mylnym, za który go Fries uwaa. Sphgerocar-

pus pyriformis Bulliarda odnosi Fries do kdziorka czarnonóki niesusznie, bo autor mówi « sonpe-

dicule est jaune et comme vernisse ». W roku 1797 nazwa Persoon gatunek ten T. clavalai nazw t
za przykadem Friesa przyjem, Wigand pod tm nazwiskiem opisa niedojrzae tylko okazy T. fal-

lax, a zapletk nazwa T. obtusa. Go do Arcyrii trichioides Rudolphiego o tej przy opisie wspomn,
dodam tylko, em widzia oryginalne okazy w zielniku Brauna.

Opis. — Zarodnie tego gatunku maj ksztat juto maczugowaty, ju gruszkowaty, s w wierzchoku

tpe i lekko spaszczone, wraz z trzonkiem zazwyczaj od 2 do 2 1/2 M. wysokie niekiedy tylko 1,1/2

lub te do 3 M. wysokie. Sa one óte, w wierzchoku zazwyczaj bledsze, ku doowi woskowo-óte.
Trzoneczki podobnie zabarwione, lecz ku doowi czerwonawe lub nawet w nasadzie brunatne. Tak

zarodnie jak trzonek doskonale dojrzae maj pikny poysk, jakby byy lakierem pocignite. cianka
zarodni jest bon w wierzchoku delikatn, gadk, jednostajn, blado-ót, ku doowi tsz, cie-

mniejsz i mocno pofadowan, fady te rozcigaj si na ca dugo trzonka, którego rurka jest

bezporedniem przedueniem cianki zarodni. W gatunku tym wic zarodnia wraz z trzonkiem two-

rzy jedne tylko jam, podobnie jak w kdziorku mylnym i ztd te trzonek posiada tutaj tak sam
budow.

Woni poczona w sie o rozwidleniach nadzwyczaj gstych i rozmaitych. Juto z jednego punktu

rozchodz si trzy rurki pod ktami równymi, ju z v zgitej odnogi nitki wybiega od dou lub góry

prostopada rurka, ju od prosto biegncej odnogi wychodzi mnij lub wicej nachylona rurka, ju
dwie kowate odnogi zrastaj si dajc tym sposobem cztery odnogi wychodzce z jednego punktu
na ksztat litery^, ju te wreszcie dwie przeciwlege odnogi poczone s mostowato trzeci do obu
prostopad. Z sieci tej nieliczne tylko odnogi wybiegaj wolno, koce ich s zupenie tpe, niekiedy

lekko rozdte i do samego wierzchoka rysowane. Rurki woni s na 4,15 m. m. szerokie. Wownic
pi, rzadziej tylko cztery bardzo wakich, sznurowatych, bardzo nachylono biegncych, poprzedzie-

lanych mniej wicej dwa razy szerszemi dolinami. Sie woni w dolnej swej czci wdraa midzy
zawarto rurki trzonka i przebiega tam do poowy jego wysokoci. Rurka trzonka jest wypeniona
wielkiemi brykami istoty ustrojowej, ksztatów nieregularnie wielociennych, mocno stykajcych si,

ku górze coraz mniejszych, i przechodzcych wreszcie w zupenie typowe zarodniki. Koce woni,
zaklsnite midzy te bryki wypeniajce rurk trzonka, maj zupenie inny charakter, cianki ich

art. r. 7
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grubiej mocno, wownice powoli zaczynaj znika, tak e ku kocowi jest ich zaledwie dwie lub

jedna, a ostateczne odnogi s ich zupenie pozbawione, s one zamknite, tpe, o bardzo gru-

bej ciance. Ta szczególna budowa jest powodem, e woni po wyproszeniu zarodników, bdc
przytrzymywan kocami zaklnitymi w rurk trzonka, rozszerza si tylko znacznie, lecz nie wypada

na zewntrz, jak w poprzednim gatunku. Zarodnie pkaj zazwyczaj nieregularnie, niekiedy jednak

zostaj ucite szwem koowym zaraz powyej nasady trzonka. Okazy takie maj pokrój strzpka i zo-

stay te przez Rudolphiego opisane pod nazw Arcyria trichioides. Pierwoszcznie tego gatunku po-

cztkowo mleczno-biae, staj si w czasie formowania zarodni czerwonemi, a dopiero po dojrzeniu

przyjmuj óta barw.

Znajdotcanie si. — Gatunek ten naley w Europie do pospolitych zapletek. Widziaem take okazy :

Ohio (coll-Berkeley); Nicaragua (Wrigt); Guyanna (Leprieur) ; Chili poudniowe (Gay); Gouadeloupe

(L'Herminicr).

149. H. ser p ula (S c op.). Z. czogaczeh. — Pierwoszczowocnie yowate, obe, pezajce,

najczciej w lune sieci poczone. Masa zarodników óta. Rurki sieci 4,15 m. m. szerokie, bardzo

czsto rozwidlajce si, wybiegajce w do liczne wolne koce, nieznacznie zwajce si, mniej wi-
cj jeden i pó raza dusze od szerokoci woni. Wownic trzy do czterech, cienkich, mao wysta-

jcych, poprzedzielanych od trzech do czterech razy szerszemi dolinami, pokrytych licznymi, rónie

wysokimi kolcami.

Zarodniki pokryte listewkowatemi zgrubieniami poczonemi w sie regularn, o oczkach wielok-

tnych, od 9,2 do 10. m. m. bez, a od 9,7 do 10,6 m. m. z sieci zgrubie szerokie.

1772. Mucor serpula. Scop., FI. Gar., II, p. 492, n° 1639, t. 65.

1786. Lycoperdonlumbricale.Batsch.,Elech.Gont.,I, p. 259, n°174, t. 30, f. 174.

1789. Trichia spongioides. Viii., FI. Dauph. p. 1061.

1791. Stemonitislumbricalis. Gmel., 1. c, p. 1470, n° 48.

1797. Trichia reticulata. Pers., Disp., p. 10.; Icon. et dcscrip., p. 46, t. 12, f. 1.

1797. Tricbia serpula. Pers., Disp., p. 10.

1801. Trichia serpula, fi spongioides. Pers., Syn., p. 181.

1803. Trichia venosa. Schum., FI. Ssell., n° 1436.

1842. Hyporhamma reticulatum. Corda, Icon., V, p. 13, t. II, f. 34.

1850. Trichia retiformis. Payer., Bot. cript., f. 574.

— Nees. Sys., f. 111. Grew, Scot. cryp. fi., V, n° 266.

Wzmianka historyczna. — Gatunek wspomniany po raz pierwszy przez Scopolego, opisywany nast-

pnie przez 'autorów pod rozmaitemi nazwiskami posuy Cordzie do utworzenia nowego rodzaju.

Gówn jego cech miao by rynnowatc wyobienie dolnej czci zarodni ; wprawdzie i siecio-

wate poczenie woni wcza on do charakteru, ale osabia wano tego pomieszczajc obok i sie-

ciowate zgrubienie zarodników. Samo zreszt nazwisko pokazuje, e Cordzie o woni nie chodzio.

Raz wic dlatego, a powtóre, e nazwa ta jest najzupeniej bezsensowna, bona bdnem spostrzeeniu

oparta, a zreszt le si wymawia, niejirzyjem jej dla wszystkich zapletek lecz utworzyem now.
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Opis. — Gatunek ten wystpuje zawsze pod postaci pierwoszczowocni yowatych, obych, peza-

jcych, najczciej w nieregularne sieci poczonych. cianka ich pojedyncza, delikatna, jasno-ólta-

bonka. Woni caej pierwoszczowocni w jedn tylko sie poczona, o rozgazieniach bardzo licz-

nych i rozmaitych. Juto z prosto biegncej rurki wychodzi odnoga mniej lub wicej na jedn stron

pochylona, ju z jednego punktu rozchodz si pod równym ktem trzy odnogi, lub te cztery, ju
z w v zgitej odnogi wybiega z góry lub dou prostopada do niej rurka, ju wreszcie dwie odnogi

poczone s trzeci prostopad do obydwóch, lub z piercieniowato zrosj rozchodzi si kilka

odnóg. Wownic trzy do czterech, oddzielonych dwa do trzech razy szerszemi dolinami, zrzadka

pokrytych kolcami, zazwyczaj 1,7 m. m., niekiedy tylko 0,87 lub te 2,9 m. m. wj-sokimi. Koce
wolne, juto tpe opatrzone kolcem, ju nieznacznie zaostrzone i przechodzce we dwa lub cztery t-

gie, zakrzywione kolce. Zarodniki opatrzone listewkowatemi, od 0,4 do 0,6 m. m. wysokiemi, bardzo

cienkiemi i poczonemi w sie o oczkach nieregularnie wieloktnych.

Znajdowanie sio. — Gatunek ten naley w Europie do rzadszych zapletek. Widziaem okazy z Guy-

anny francuzkiej zbierane przez Leprieura.

150. H. Wigandii Rfski. Z. ivyjtkowa. — Zarodnie maczugowate, krkowate lub niere-

gularnie okrgawe, malekie, prawie siedzce. Masa zarodników i woni jasno-ochrowa lub óta
z pomaraczowym odcieniem. Rurki sieci spry od 4,2 do 5 m. m. wysokie, zrzadka rozwidlajce

si. Wownic dwie lub jedna do 1,7 m. m. wysokie, juto oddzielone od trzech do czterech razy szer-

szemi dolinami, ju tak blizko skupione, e przechodz prawie w piercienie. Koce sieci nieznacznie

zwone, ucite lub rozdte. Zarodniki od 10 do 10,8 m. m. rednicy majce, delikatnie brodawecz-

kowate.

1863. Trichia abietina. Wgd, 1. c, p. 33, t. II, f. 11.

Opis. — Zarodnie tego gatunku s bardzo drobne i zmiennego pokroju. Juto maczugowate lub

wartokowate, wazk nasad na podou siedzce, ju te szerok do niego nasad przyrose, nieregu-

larnie okrgawe, blado-óte z pomaraczowym odcieniem. Woni o rurkach od 4, 15 do 4,98 m.m.
szerokich, przez nieliczne rozwidlenia w lun sie poczonych, wybiegajcych w bardzo nieliczne,

nieznacznie zwone, ucite lub te wyjtkowo do 8,75 m. m. rozdte koce. cianki jej nader deli-

katne, przezroczyste. Wownic jedna lub dwie, niekiedy do 1,66 m. m. wysokich o bardzo nieregu-

larnym przebiegu, juto oddzielonych trzy do czterech razy szerszemi dolinami, ju wicej zblio-

nych, ju wreszcie skupionych, stykajcych si i prawie w piercieniowate zgrubienia przechodz-

cych. cianka zarodni jest bonk najzupeniej jednostajn, delikatn, jasno zabarwion. Zarodniki

brodaweczkowate, od 10 do 10,8 m. m. szerokie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten do najrzadszych zapletek naley, odkryty przez Wiganda w Tu-

ryngii, zosta odnalezionym przez De Barego w okolicach Freiburga w Bryzgowii.

Pokrewiestwo 2. — Arcyriaceae. Strzpkowate.

Bezwapienne zarodnie lub zrosozarodnie. Woni o rurkach rzadziej pojedynczych, najczciej

rozgaziajcych si i w sie poczonych, o ciankach opatrzonych brodaweczkowatemi, piercie-

niowatemi lub listewkowatemi w sieci poczonemi zgrubieniami. cianka zarodni, masa woni
i zarodników w jednej zarodni zazwyczaj jednakowo zabarwiona. Barwy jednego i tego samego ga-

tunku, zmieniajce si w bardzo szerokich granicach, najczciej czerwone, rzadziej óte lub biaawe.

cianka zarodni zazwyczaj pojedyncza, czsto na wewntrznej stronie zgrubieniami opatrzona lub
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rzadziej w pewnych miejscach rozdwojona; rozdwojenia te zamienione w pcherzyki barwne. Zroso-
zarodnie o zarodniach zupenie nagich, pokryte tga, dwuwarstwowa kora, opatrzon licznymi, rónie
wielkimi pcherzykami barwnymi.

Arcyria Hill. Strzpek.

Zarodnie ksztatów regularnych, trzoneczkowate, pkajce dolnym szwem koowym odcinajcym
górn, potom rozprószajc si, cz cianki zarodni od dolnej, powstajcej jako bezporednie prze-

duenie rurki trzonka nazwane kieliszkiem. Woni licznemi odnogami albo do kieliszka przyro-

nita albo midzy zawarto rurki trzonka wciniona.

Clathroides Mich., Hall.; Clathrus Guett., L., Batsch.; Arcyria Hill., Pers., Fr. et Aut.; Trichia

Hall. et Aut.; Mucor Scop., Leers ; ! ycoperdon Pall., Dicks.; Stcmonitis Aut.; Embolus Batsch;

Spherocarpus Buli.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj po raz pierwszy wspomniany przez Michelego, który pod nazw
Clathroides wycznie tylko trzy gatunki strzpka opisa. Gleditsch poczy Clathroides i Clatroi-

dastrum Michelego, czyli dzisiejsze strzpki i padziorki pod jeden rodzaj nazywajc go Stemonitis;

a Hill zmieni t nazw na Arcyria. Póniejsi autorowie pomieszczaj róne gatunki strzpka pod roz-

maitemi nazwiskami, tak np. Haller pod Trichia, a Bulliard pod Trichia i Sphaerocarpu. Dopiero

jednak w roku 1796 tworzy Persoon strzpek przyjmujc dla dawn nazw Hilla. W póniejszym
czasie, ten sam autor, pod nazw Arcyria oprócz rzeczywicie tu nalecych luzowców pomieci
i podobnie pkajce kubeczki. Fries odgraniczy naturalnie rodzaj Arcyrii dajc za charakter pkanie
szwem koowym dolnym i dolne przytwierdzenie caej woni. Dopiero jednak De Bary w roku 1859

poda zgrubienia woni, jako najwaniejszy charakter rónicy strzpek od kdziorka.

PODRODZAJ I. — CLATROIDES. STRZPKI WYPROSTOWANE.

Liczne odnogi woni przyronite do kieliszkowatego rozszerzenia rurki trzonka pozostajcego po

rozprószeniu górnej czci cianki zarodni.

Uwaga. — Wszystkie do podrodzaju tego nalece strzpki, oprócz wymienionego charakteru od-

znaczaj si jednakowym pokrojem. Po rozprószeniu si górnój cianki zarodni, sie woni rozpra

si tylko nieznacznie, zachowujc pierwotny ksztat zarodni.

151. A. punicea. Pers. S. byszczcy v. pikny. — Zarodnie mniej wicej jajowate, pi-

knie lnice, na zazwyczaj wyduonym trzoneczku wzniesione. Barwa cianki zarodni, rurki trzonka,

masy woni i zarodników w rónych okazach zmienna; najczciej czysto-czerwona lub karminowo-

brunatna, rzadziej orzechowa, niekiedy brudno-ochrowa, jasno biaawo-misna, lub rdzawo-brunatna.

Sie woni o rurkach mocno spaszczonych, 3,3 m. m. szerokich. Zgrubienia w postaci pópiercienio-

watyh lub piercieniowatych listewek, lub kolców w pópiercieniowych szeregach stojcych,
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0,83 m.m. wysokich, obiegajcych nitk po wownicy o bardzo rozwlekym skrcie. Zarodniki gad-

kie, od 6,7 do 7,5 m. m. wielkie.

1729. Clathroides purpureum, pediculo donatum. Mich., Nv. pi. gen., p. 214, t. 94, f. 1, c.

1742. Clathroides purpureum. Hall., Helv., p. 10, t. 1, f. 6.

1747. Clathrus pediculatus. Guett., Obs., I, p. 16.

1751. Arcyria pediculo in volvam expanso. Hill., 1. c, p. 47.

1753. Clathrus denudatus. L., sp. pi., p. 1179.

1768. Trichia. Hall., Helv., n° 2164, t. 48, f. 6.

1772. Mucor clathroides. Scop., Car. II, p. 492, n° 1640.

1775. Mucor piriformis. Leers., Fr. Herb., n° 1135.

1783. Clathrus pedunculatus. Batsch., Elech., p. 141.

1785. Lycoperdon rufum. Dicks., Fasc, I, p. 25.

1786. Stemonits denudata. Rchl., FI. Cant.

1786. Embulos crocatus. Batsch., Elech., Gont., I, p. 265, t. 30, f. 176.

1787. Stemonitis crocata. Willd., FI. ber., p. 1189.

1788. Stemonitis coccinea. Roth., fl. ger, 1, p. 548.

1789. Trichia denudata. Viii., Fl. Dauph., p. 1060.

1790. Trichia graniibrmis. Hoff., Veg. ctyp. I, p. 3.

1791. Trichia cinnabaris. Buli., Champ., p. 121, t. 502. f. 1, b, c.

1793. Stemonitis crocea. Gmel., Sys. nat., p. 1467, n° 5.

1795. Trichia rufa. With., Arg., 111, p. 478.

1797. Arcyria punicea. Pers., Disp., p. 10.

1803. Trichia purpurea. Schum., Fl. Ssell., n° 1472.

1803. Arcyria rufa. Schum., Fl. Stell., n° 1482.

1803. Arcyria melanocephala. Schum., Fl. Ssell., n° 1484.

1803. Arcyria conjugata. Schum., Fl. Ssell., n° 1485.

1803. Arcyria cincta. Schum., Fl. Ssell., n° 1486.

1903. Arcyria cylindrica. Schum., Fl. Sieli., n° 1488.

1805. Trichia cinnabaris. D. C, Fl. fr., n° 688.

1818. Arcyria fusca. Fr., Sym. gast., p. 17.

— Jacq. Misc. aust. t. 6; Bollt., t. 93, f. 2; Sow., t. 49 ; Fl. Dan., t. 1364, f. 2; Nees, f. 114;

Grev., t,130.
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Wzmianka historyczna. — Najpospolitszy ze wszystkich strzpków, zosta te wielokrotnie opisy-

wany przez rónych autorów zaczwszy od Michelego. Najlepszy rysunek pokroju zosta podany

w dawniejszych czasach przez Batscha, w nowszych przez Greyillea i Sowerbyego. Trichia graniformis'

Hoffmana odnosi Fries do kdziorka mylnego jako mody stan tego mesusznie, opis bowiem,

wzmianka w nim, e woni jest sprysta, nie pozostawiaj wtpliwoci, e to o strzpku mowa.

Prawie wszystkie gatunkowe nazwy odnosz si do barwy zarodni i s tak róne e musz od razu

zrodzi przypuszczenie, e charakter ten jest nader zmienny. Wybór nazwy jest bardzo trudny,

przyjem jednak nazw Persoonn gównie dlatego, e strzpek ten w najwikszej liczbie razów wy-

stpuje w barwie « punicea » , a powtóre, e autor ten wskrzesi i odróni jako rodzaj Arcyri.

Opis. — Zarodnie tego gatunku przed otwarciem maj ksztat juto jajowaty ju walcowato-jajo-

waty, co moe by spowodowane, albo rón wysokoci przy tej samej dolnej rednicy zarodni, albo

te wanie rón jj szerokoci przy tej samój wysokoci. Zazwyczaj trzonek i zarodnia maj po I M.

wysokoci. Zdarzaj si jednak i zarodnie nieco wysze lub tylko 1/2 M wysokie, równie jak trzonki

nawet do 2 l|2 M. wyduone, lub zniajce si do 1/2 M. Tak trzonek jak i cianka zarodni, szczegól-

niej w dolnej czci s mocno lnice, jakby lakierem pocignite. cianka zarodni bdca w górnej

czci blonk nadzwyczaj delikatn, prawie bezbarwn, pka, w skutek sprystoci woni, szwem

koowym dolnym powyej nasady trzonka, rozprósz si, pozostawiajc trzonek rozszerzajcy si

w tak zwany kieliszek o brzegu ucitym. Trzoneczek bywa juto sztywny, wyprostowany, ju teko-
wato zgity. Rurka tego trzonka jest bon nadzwyczaj tg, rozmaicie zabarwion, mocno nieregular-

nie podunie fadowan. Fady te rozcigaj si i na kieliszek, rozchodz si tu promienisto, gsto i

regularnie. Przecicia poprzeczne przez rurk trzonka lub dziaanie rónych odczynników przeko-

nywa nas, e cianka jego jest dwuwarstwowa, t. j. e tga wewntrzna barwna bona pokryta jest na

zewntrz drug, nadzwyczaj delikatn, bezbarwn, zupenie z pierwsz zronit i nadajc trzon-

kowi i kieliszkowi ów charakterystyczny i pikny poysk. cianka kieliszka oprócz regularnych fa-

dów pokazuje na wewntrznej stronie pikne i róne zgrubienia, niewystpujce tylko w tych miej-

scach, gdzie si z ni zrastaj rurki woni. Zgrubienia te s róne na jednym kieliszku, zawsze prostsze

od brzegu, wicej zoone ku doowi. Brzeg kieliszka jest najczciej gadki, albo te odrazu pokryty

nadzwyczaj delikatnemi punktowatemi zgrubieniami; postpujc ku doowi spostrzegamy, e zgru-

bienia te staj si coraz tsze i maj posta kruciutkich, tpych walczyków, jeszcze niej walczyki

te s poczone miedzy sob delikatnemi, nader cienkicmi, nilkowatemi zgrubieniami, rozchodz-

ceini si od kadego promienisto do ssiednich. Najczciej na tern si wszystko ogranicza. W nie-

których jednak okazach rzecz postpuje dalej. Nitkowate zgrubienia staj si coraz tsze, grubsze,

wysze i z chwil gdy dosigy wysokoci pierwotnych walczyków zaciera si natura ich i widzimy sie

zgrubie o oczkach niezbyt regularnych. W niektórych okazach, niektóre listewki tj sieci grubiej sil-

niej od innych i wówczas zgrubienia maj posta dwóch systemów sieci jednej o listewkach tszyeh,

o oczkach bardzo wielkich i w kadem oku tej sieci przebiega inna sie, o oczkach naturalnie daleko

drobniejszych i listewkach daleko cieszych, Albo te oczka pierwotnej sieci zgrubie staj si cor?z

szerszemi, a wreszcie pozostae niezgrubione miejsca s tak mae, e cao wyglda na podziura-

wion bon. Nareszcie zdarza si nieraz, e w okoo niezgrubionej bony, zgrubienia iworz wypuky

krg, uzbrojony kilkoma spiczastymi kolczykami. Nigdy nie zdarza si znale wszystkich, dopiero

wymienionych rodzai zgrubie, najednym i tym samym kieliszku, najczciej spotykaj si tylko trzy

rone rodzaje zgrubie; zawsze jednak wicej zoone znajduj si w dolnej, a prostsze w górnej cz-

ci kieliszka. Rurka trzonka wypeniona jest nieregularnie ktowatymi pcherzykami, zawieraj-

cemi pierwoszczowat zawarto, w górze przechodzcymi w typowe zarodniki, a ku doowi staj-

cymi si coraz wikszymi, bardziej nieregularnymi i zlepionymi w jedne mas. Caa ta masa wype-



LUZÓWCE. 271

niajca rurk trzonka daje si po odmoczeniu w wodzie z atwoci oddzieli, i za lekkim naciskiem

rozpada si na skadowe pcherzyki.

Rurki woni w tym gatunku wstakowato spaszczone, tworz jak u wszystkich strzpków

wspóln sie. Sposóh poczenia tych rurek w sie jest najrozmaitszy, i bez przesady powiedzie

mona, e przy usilnem poszukiwaniu, rnonaby odnale nieledwie wszystkie moliwe poczenia.

Odnogi tej sieci s najrozmaicij kowato pokrzywione, ztd te oczka jej nie le nigdy prawie na tej

samej pasczyznie, wielko ich bardzo rozmaita. Rurki tej sieci s puste, 3,3 m. m. szerokie, o

ciankach tgich, opatrzone zgrubieniami w caym przebiegu, wyjwszy tych odnóg, któremi caa

sie przyrasta do kieliszka, a których cianki s tsze, zupenie gadkie i szersze. Zgrubienia w tym

gatunku maj posta listewek mniej wicej 0, 83 m, m. wysokich, tpych, najczciej jedne trzeci

caego obwodu rurki zajmujcych. Bardzo czsto listewki obiegaj poow obwodu, lub te przecho-

dz w zupeny piercie, albo s zastpione jednym lub kilkoma kolcami, w jednym szeregu stoj-

cymi. Listewki te stoj wzgldem siebie równolegle i s tak na rurce rozmieszczone, e obiegaj na

niej jedne wownic, o skrcie bardzo rozwlekym, bo wynoszcym od dziewiciu do czternastu

szerokoci rurki. Stosunek ten niebardzo wpada w oko, a to dlatego, e cianki rurek s przezro-

czyste i zgrubienia na spodniej stronie, bez dokadnego przyjrzenia si, wydaj si by zewntrz-

nemi. Przy uyciu jednak silniejszych powiksze na odnodze do dugiej, prosto biegncej, z atwo-

ci mona si o tem przekona. Wisand opisa te zgrubienia najzupeniej bdnie, a rysunek jaki podaje

pozostaje w zupenej sprzecznoci z rzeczywistoci. Zarodniki w suchym stanie s czaszowate, po

odmoczeniu dokadnie kuliste, od 6,6 do 7,3 m. m. wielkie, o ciance gadkiej, lekko zabarwionej.

Barwa zarodni, masy woni i zarodników, w jednej i tej samej zarodni i we wszystkich zarodniach

z jednej pierwoszczni rozwinitych, jest ta sama, róna jednak w rónych okazach, Barwa czysto-

czerwona i karminowo-brunatna s najczstsze, orzechowa take do czsto si przytrafia, rzadziej

zdarzaj si brudno-ochrowa, jasno -bialawo-misna lub rdzawo-brunatna. We wszystkich wypad-

kach masa zarodników jest najjaniej zabarwion, to te po ich wyproszeniu woni wydaje si by
ciemniej zabarwion.

Woni w chwili otwarcia si zarodni wydua si do znacznie, zazwyczaj ma dwa razy wiksze

rozmiary od -zamknitej jeszcze zarodni, i za pomoc rurek przyronitych do kieliszka trzyma si

wyprostowana. Od chwili jednak otwarcia si zarodni pozostaje zupenie nieczu na wpyw wody i

tylko pod dziaaniem mechanicznych rodków moe si wydua.

Znajdmvanie sic-— Gatunek ten jest najpospolitszym ze wszystkich strzpków w Europie. Widzia-

em take okazy : San-Domingo (Poiteau); Ameryka pónocna (Le Prerost), Ohio; Karolina pónocna

(Ravenel) ; Guyana francuzka (Leprieur); Quillota w Ghili (Bertero) ; Geylon; wedug Berkeleya take

w Nepal i Bheti w Indyach.

152. A. po miform is (Ro tli). S. ku listy. — Zarodnie mniej wicej kuliste, na zazwyczaj zaro-

dni wyrównywajcymtrzoneczku wyniesione. Barwa zazwyczaj jasno-ochrowo-óta, rzadziej ochrowa

lub ochrowa z mlecznym odcieniem. Sie woni o rurkach bez wzgldu na rozszerzenie si od 2,3

-do 4,2 m. m. szerokich. Zgrubienia pod postaci króciutekich kolców, rozrzuconych gsto, lecz bez

porzdku, po caej powierzchni rurki. Zarodniki gadkie, od 7,5 do 8.3 ni. m. wielkie.

1788. Stemonitis pomiformis. Roth., FI. ger., 1. p. 548.

1797. Stemonitis ochroleuca. Trent., 1. c, p. 221

1797. Stemonites lutea. Trent., 1. c, p. 221.
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1803. Arcyria umbrina. Schum., FI. Sieli., n° 1479.

1817, Arcyria silacea. Ditm., 1. c, p. 7, t. 8.

1829. Arcyria ochroleuca. Fr., 1. c, III, p. 181.

1834. Arcyria lufcea. Sz., Fg. carol., n° 2339.

— Arcyria globosa. Wein., teste Fr !.

— Stemonitis ochracea. Opiz, Herb !

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta po raz pierwszy wspomnianym przez Rotha, pierwszy

jednak dokadniejszy opis i niezy rysunek pokroju zawdziczamy Ditmarowi. Fries wSystema myco-

logicum opisuje go chyba dwa razy pod nazwami Arcyria umbrina i A. ochroleuca, by moe, e
pod pierwszem nazwiskiem rozumia Fries ótg. form strzpka wyprostowanego, z czm jednak po-

dany ksztat zarodni si nie zgadza. Przyjem nazw Rotha nie tylko jako pierwsza, ale jako podajca

przybliony ksztat zarodni, a niezmienn zawsze barw,

Opis. — Gatunek ten wystpuje zazwyczaj w nielicznych zarodniach, zrzadka po podou rozrzuco-

nych. Zarodnie zawsze wyprostowane, prawie dokadnie kuliste o trzoneczku nadzwyczajnie cienkim,

mocno pofadowanym. Trzoneczki bywaj zazwyczaj 1/2 M., zarodnie za 3/4 M. wysokie, zdarzaj

si jednak okazy o trzonkach krótszych lub duszych, nawet do 1 M. wysokich i podobnie wielkie

zarodnie, tak e najwysze okazy maj 2 M. wysokoci. cianka zarodni rozprósz si prawie cakowi-

cie, tak e kieliszek, jest tu tylko zanikowo wyksztacony i dla goego oka prawie niewidzialny. Pod

drobnowidzem spostrzegamy na nim zgrubienia punktowate, dalj brodaweczki poczone pomidzy

sob nitkowato cienkiemi lislewkami, lub te niekiedy cianka kieliszka ma zgrubienia sieciowate o

oczkach nieregularnych i drobnych.

Woni do kieliszka przyronita, bardzo licznemi, tgiemi i gadkiemi odnogami, po rozprószeniu

si cianki prawie zupenie si nic wydua, zachowujc kulisty stan zarodni. Rurki jej tworzce sie

gst, nie s spaszczone jak w poprzednim gatunku, ale dokadnie walcowate. rednica ich waha si

midzy 2,3 a 4,2 m. m. bez wzgldu na pooenie, nieraz tak nagle, e rurki wydaj si by przewi-

ziste. Jednake najzewntrzniejsze rozgazienia s najciesze, a rodkowe ulegaj najwikszym wa-

haniom. Piurkite s pokryte nader gsto rozmieszczonymi kolcami, krótkimi, szerok podstaw osia-

dymi. Wikszo ich jest zaledwie 0,4 m. m. wysoka, niektóre wysze, do 0,7 m. m, wysokie. Najcz-

ciej w pewnem miejscu stoj tylko wysze, w innm tylko nisze kolce, lecz rozmieszczenie ich

w ogóle jest najzupeniej nieprawidowe. Tylko wyjtkowo, z mozoem, mona si spotka tu i owdzie

ze zgrubieniem listwowatem, ju pó ju zupenie piercieniowato obejmujcem rurk.

Barwa zarodni jak wspomnielimy zmienna, lecz nie w tak znacznych granicach jak w poprze-

dnim gatunku.

Znjchwanie si. — Rzadki gatunek strzpka. Petersburg (Weinmann); Roslock (Ditmar) ; Jever

na Rugii (Koch); Reinhardsbrunn w Turyngii (De Bary); Eberbach nad Renem (Fuckel); Giessen (Hoff-

mann) ; Laubach (Solms zuLaubach); Saarbrucken (Schmitz) ; Muelhuza w Alzacyi (Schimper). Zre-

szt i w pónocnej Karolinie (Schweinitz);

153. A. cinerea [Buli.). S. wyprostowany. — Zarodnie jajowate lub wyduono-jajo-

wate, na równie dugim trzoneczku wyniesione, wyprostowane. Masa woni i zarodników zazwy-

czaj jasno-szara, rzadziej szarawo-misna, szarawo -óta, somiasta lub ugrowo-óta. Rurki woni
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wewntrz izewnatrz przebiegajce, rónie szerokie i rónemi zgrubieniami opatrzone. W wewntrz-
nym przebiegu od 4,2 do 5. ni. m. a w zewntrznym od 2,1 do 2, 3 m. m. szerokie. Zgrubienia we-
wntrznych adne, a zewntrznych kolczaste, albo wewntrznych brodaweczkowale, a zewntrznych

mocno kolczaste. Zarodniki od G,6 do 8,3 m. m. szerokie, gadkie.

1764. Clathrus recutitus. L., sp. pi., n°1649.

1768. Trichia. Hall., 1. c, ir 2166.

1791

.

Trichia cinerea. Buli., Ctaamp., p. 120, t. 477, f. 3.

1791. Stemonitis reeutita. Gmel., 1. c, p. 1467, n° 5, 6.

1791. Stemonitis cinerea. Gmel., 1. e.
, p. 1467, n° 8.

1797. Arcyria albida. Pers., Disp., p. 10, l. 1, f. 2.

1797. Stemonitis glauca. Trent., 1. c, p. 221, cum variatate (3 subglobosam.

1803. Arcyria cinerea. Scbum., FI. Stell., n° 1480. Cfr. FI. Dan., t. 1973, f. 1

!

— Trichia carnea. Wall., in litt.!

1833. Arcyria carnea. Wallr., FI. ger., n° 2234.

1838. Arcyria trichioides. Gorda,Icon., II, p, 23, t. 12, f. 86. ,

1855. Stemonitis grizea. Opiz, cfr. Lotos, p. 215.

Wzmianka historyczna. — Strzpek ten wspominany najprzód przez Linnego i Hallera zosta je-

dnake dopiero przez Bulliarda niele opisany i bardzo dobrze odrysowanym. Figury Persoona i flory

duskiej s daleko lichsze. Okazy misnym odcieniem zaharwione zostay przez Wallrotha i Cord
jako osobne gatunki opisane. Przyjem nazw Bulliarda, uyt take przez Friesa, nie tylko dlatego

e autor ten pierwszy co dokadnego o luzowcu tym poda, a i ze wzgldu, e wystpuje on najcz-

ciej w barwie szarej

Opis. — Gatunek ten pod wzgldem pokroju przedstawia dwa wybitne skrajne typy. W pierwszym

trzoneczek 1 M. wysoki, utrzymuje zarodni równie wysok, jajowato-okrgow, w drugim równie

wysoki trzoneczek przedua sic w walcowato-jajowat, wyduon, do 2 M. wysok zarodni. Oba te

typy okazuj liczne przejcia pomidzy sob. Trzoneczek, zawsze ciemniejszej od zarodni barwy,

mqcno pofadowany, bywa niekiedy tylko 1/2 lub te wyjtkowo take do 2 M. dugi. Ku górze rozsze-

rza siew kieliszek lejkowaty, mocno promienisto pofadowany, o bonie zupenie gadkiej, piknie lecz

sabo lnicej, wyjtkowo tylko pokrytej nralekicmi punktowaten zgrubieniami. Masa woni i za-

rodników zazwyczaj jasno-szara, rzadziej szarawo-misna, szarawo-ótawa, somiasta lub ugrowo-

óta. Trzoneczek zawsze ciemniejszy.

Woni po otwarciu si zarodni prawie zupenie si nie wydua, zachowujc najzupeniej swój pier-

wotny ksztat. Iturki jej przebiegaj tu mocno kowato powyginane i tworz bez zaprzeczenia najg-
stsz sie ze wszystkich strzpków. Burki przebiegajce ku powierzchni s daleko ciesze, a jedno-

czenie wyraniejszemi zgrubieniami opatrzone, jak przebiegajce ku rodkowi, które s daleko szer-

sze. Szeroko zewntrznych waha si midzy 2,1 do 2,5 m. m.,a wewntrznych midzy 4,2 do

5 m. m ; naturalnie, e przejcie od zewntrznych wakich do szerokich wewntrznych, jest bardzo

stopniowe i zupenie nieznaczne. Zgrubienia przedstawiaj dwa typy. Najczciej rurki woni, prze-

AliT. i. 8.
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biegajce wewntrz zarodni s cae pokryte delikatnemi, punktowatemi zgrubieniami, na rurkach

biegncych ku powierzchni, zgrubienia te staj si coraz wydatniejsze, tak e na zewntrznych tworz

spiczaste, szerok nasad siedzce kolce, od 0,5 do 0,8 m. m. wysokie Bardzo rzadko zdarza si typ

drugi, gdzie rodkowe rurki s najzupeniej gadkie, a zewntrzne lekko kolczaste. Jak wspomnie-

limy powyej strzpek wyprostowany wystpuje w dwóch skrajnych typach pokroju. Róna budowa

woni pod wzgldem zgrubieli, nie zostaje jednak w adnym zwizku z tymi rónymi typami po-

kroju, a poniewa te s zmienne i daj midzy sob wszystkie moliwe przejcia, przeto waciwiej

jest rozdzieli ten strzpek na dwa podgatunki oparte na budowie woni :

a. Genuina. Rurki sieci wewntrznych pnnktowate ; zewntrznych mocno kolczaste.

p. Subleionema. Rurki sieci wewntrznych zupenie gadkie, zewntrznych delikatnie kolczaste.

Znajdowanie si. — Odmiana pierwsza w Europie pospolita, znaleziona take w Algeryi (Durieu);

na Jawie (Zollinger); w Ghili (Rertero); Yenezueli (Rerkeley), i pónocnej Karolinie (Schweinitz).

Odmiana druga w Europie bardzo rzadka, widziaem okazy z okolic Nadreriskich zbicrane-przez Fuc-

kla i z Wogezów przez Schimpera.

454. A. digitata (Sz.). S. padzior kow aty. — Trzoneczki walcowate, wyduone, w nasa-

dzie zgrabione, czarniawe, po kilka wzdu caej dugoci zronite i tworzce wizki 3,5 M. wysokie,

uwieczone tyloma walcowatmi, w wierzchoku obemi,szarawemi, nieco niszemi zarodniami. Wo-
ni o rurkach w wewntrznym przebiegu od 2,5 do 4,2 m. m, szerokich i punktowao zgrubionych,

w wewntrznym przebiegu zaledwie od 4,2 do 1,6 m. m. szerokich i mocno kolczastych. Zarodniki

od 6,6 do 9,5 m. ra. szerokie, gadkie.

1834. Stemonitis digitata. Sz., Amer., f.,n"2350.

1855. Arcyria Leprieuri. Mont., Ann. sc. nat., V. III, p. 141, n" 603.

Wzmianka historyczna. — Strzpek ten zosta wybornie opisanym przez Schweinitza pod padzior-

kiem, a w póniejszym czasie przez Montagna. Przyjem nazw pierwsz, jako rzecz doskonale cha-

rakteryzujc.

Opis. — Gatunek ten odznacza si ju na pierwszy rzut oka nader charakterystycznym pokrojem.

Zazwyczaj od trzech do omiu trzoneczków czarniawo- orzechowych, bardzo cienkich, równowzkich,

tylko w nasadzie zgrubiaych, zrasta si w jedne wizk, wzdu caej dugoci. Wizka ta uwie-
czona jest tyloma zarodniami walcowatmi, obemi, jasno-szaremi. Trzoneczki od 3 do 5M. wysokie,

rozszerzaj si w maleki lejkowaty kieliszek. Zarodnie s 1/4 M. zaledwie szerokie, i zwykle nieco

krótsze od trzonków.

Woni najzupeniej tak samo zbudowana jak w typowej odmianie poprzedniego gatunku. Rurki

przebiegajce wewntrz zarodni s od 2,5 do 4,2 m. mi szerokie, o ciankach bardzo dugich, punk-

towatemi zgrubieniami opatrzonych, zewntrzne za cienkocienne, mocno kolczaste, od 1,2 do

,6 m. m. szerokie. Bona kieliszka zupenie gadka.

Znajdowanie si. — Gatunek ten ma by wedug Sweinitza pospolitym w Pensylwanii i Karolinie,

/<
' ;ta take znalezionym przez Leprieura w okolicach Kayenny.
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POD RODZAJ II. — AUCYRELLA. STRZPKI ZWISE.

Dolna cz woni zaklnita miedzy pcherzyki wypeniajce rurk trzonka.

Uwaga. — Wszystkie tu nalec strzpki maj pokrój charakterystyczny. Po otwarciu si zarodni,

woni wydua si kilkakrotnie, zmienia si, nie zachowujc pierwotnego ksztatu zarodni. jak w po-

przednim podrodzaju.

155. A. incaraata. Pers. S. kulawka. — Zarodnie typowo jajowate, na znikajco krótkim

trzoneczku wzniesione, gromadnie skupione. Masa zarodników i woni zazwyczaj barwy misnej,

rzadziej róowa lub umbrowa, wyjtkowo oborowa lub karminowo-brunatna. Sie woni o rurkach

walcowatych, 4,2 m. m. szerokich. Zgrubienia w postaci pópiercieniowatych listewek lub kolców,

w pópiercieniowatych szeregach stojcych, wicej spiczastych jak tpych, do 0,8. m. m. wysokich.

Zarodniki gadkie, od 6,6 do 7,5 m. m. wielkie.

1729. Clathroides purpureum pediculo carens. Mich., Nv. pi. gen., p. 214, t. 9-4, f. 2.

1751. Arcyria sessilis volva longiore. Hill., 1. c, p. 47.

1769. Clathrus ramosus, a Retz. Vet. Ac. Hand., p. 253.

1771. Lycoperdon hyposylon. Pallas., I. c, II, p. 503.

1783. Clathrus adnatus. Batsch., Elech. p. 141.

1788. Stemonitis Trichia. Roth., FI. ger., I, p. 549.

1789. Stemonitis lilacina. Schrk., FI. bav., II, n° 1784, p. 635.

1791. Stemonitis incarnata. Pers. in Gmel. Sys. nat., p. 1467, n° 6.

1791. Trichiacinnabaris. Buli., Champ., v. I, t. 502, f. 1, D.

1796. Arcyria incarnata. Pers., Obs., I, p. 58, n° HO, t. V, f. 4, 5.

1797. Stemonitis carnea. Trent., 1. c, p. 222.

1797. Stemonits globosa. Trent., 1. c, p. 222.

1803. Trichia flexuosa. Schum., FI. Sfell., n° 1465.

1803. Arcyria lilacina. Schum., FI. Ssell., n° 1476.

1803. Arcyria carnea. Schum., FI. Stell., u" 1477.

1803. Arcyria dentata. Schum., FI. Ssell"., n. 1478.

— Arcyria rosea. Spr.

1829. Arcyria incarnata, |3 flexuosa. Fr., 1. c, III, p. 179.

1836. Arcyria nutans, b. exigua. Rong. in Wein., Hym. ross., p 609.

1844, Arcyria flexuosa. Rabenh., Deut. er. FI., n° 2158.
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Wzmianka historyczna. — Gatunek przez wielu dawnych autorów wspominany zosta po raz pierwszy

dokadnie opisanym i odrysowanym przez Persoona, którego nazw z powodów wymienionych, przy

strzpku byszczcym zachowaem. Dobry rysunek znajduje sio jeszcze w Sturma Deutschland's

Flora, na tablicy 94, podany przez Ditmara.

Opis. — W typowych formach zarodnie tego strzpka stoj gromadnie skupione na podou. S
one jajowate na znikajco krótkim trzoneczku osadzone, wraz z nim zaledwie 1 M. wysokie. cianka

zarodni zostaje rozdart najprzód w wierzchoku, którdy cz woni wychodzi na zewntrz, rozpr-

ajc si bardzo mocno, powoli jednak rozprósz si i reszta cianki. Gaa sie woni wydua si

mocno, niekiedy do 5. M., wreszcie odpada, a na podou pozostaj znikajco-krótkie trzoneczki

rozszerzone w lniseczkowato spaszczony kieliszek, który Fries do miseczki Pezizy porównywa. Nie-

kiedy jednak zdarzaj si okazy o trzoneczkach wyduonych, doi M. nawet wysokich, i rozszerzaj-

cych si wówczas w lejkowaty kieliszek.

Sie woni luna, o rurkach walcowatych, 4.5 m. m. szerokich. Zgrubienia ich skadaj si z ró-

wnolegych wzgldem siebie, poprzecznie na rurce rozmieszczonych, pópicrcieniowych listewek

lub kolców, w pópiercieniowatych szeregach stojcych, zazwyczaj 0,8, niekiedy mniej, niekiedy do

1,6 m. m. wysokich. Tak listewki jak kolce s czciej spiczaste jak tpe. Zgrubienia te obiegaj po

weownicy o bardzo rozwlekym skrcie, bo wynoszcym od omiu do dwudziestu szerokoci rurki.

Listewki nie wszystkie]s sobie równe, wikszo obejmuje poow obwodu, inne s krótsze, zajmuj

tylko trzecicz obwodu, rzadko za zdarza si zamknity piercie. Ta strona rurki, na której

niemaych weownicowato przebiegajcych zgrubieli, nie jest jednak gadka, jak u strzpka pi-

knego, ale opatrzona nadzwyczaj delikatneu, punktowatemi zgrubieniami, przcchodzcemi nie-

kiedy w znikajco-krótkie kolce, dlatego te wownica nie jest tu tak wyrana jak u strzpka pi-

knego. Dolne odnogi sieci woni s zaklnite gboko midzy pcherzyki wypeniajce rurk

trzonka, odnogi te s zupenie gadkie, lecz o ciankach daleko grubszych. cianka kieliszka jest

bonk delikatn, zlckka pofadowan, najczciej zupenie gadk; niekiedy uzbrojon kolcami, lub

kolcami poczonemi nitkowato-cienkiemi listewkami. Masa zarodników i woni, jak zwykle u

strzpka, barw zmiennych, najczciej misna, rzadziej róowa lub umbrowa, wyjtkowo ochrowa

lub karminowo-brunatna.

Uwaga. —Gatunek ten bywa najczciej nieodróniany od strzpka piknego, i w zbiorach znaj-

duje si pod tym wzgldem prawdziwy chaos. Wigand za rónic podaje waciwie tylko wzgldn
dugo trzonka, charakter jak wiemy nader zmienny. Tymczasem opuszczajc ju kapitaln rónic
przytwierdzenia woni na kieliszku u strzpka piknego, a zacinienia dolnych jej odnóg u strzpka

kulawki, znajdujemy jeszcze rurki woni, w pierwszym gatunku tylko 3,3 m. m. szerokie (oprócz

wownicowato przebiegajcych zgrubie), zreszt gadkie i mocno spaszczone, kiedy w drugim szero-

ko wynosi 4,2 m. m. (oprócz wownicowatych zgrubieli) a inne miejsca s bardzo delikatne, punk-

towao zgrabione, wreszcie rurki nie s spaszczone; nareszcie w pierwszym zgrubienias wicej tpe,

w drugim wicj spiczaste.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley w Europie do do pospolitych, zreszt widziaem tylko

okazy z Ohio.

136. A. affinis Rfski. S. pore dni. —Zarodnie walcowato-jajowate, 1 M. wysokie, na ró-

wnie dugich trzonkach wyniesione, gromadnie na podou stojce. Masa zarodnikowi woni purpu-

rowo-rdzawa, lub óto -czerwona. Sie woni o rurkach walcowatych, w dolnej czci 3,6, w górnj

5,4 m. m. szerokich. Zgrubienia jak w poprzednim gatunku.



luzówce. |>-^yy

1803. Arcyria vermicularis. Schum., FI. Sieli,, n" 1 475 lesie Fr.!

1829. Arcyria punicea, fi vermicularis. Fr., 1. c, III, p. 178.

Opis. — Pokrój tego gatunku, przed otwarciem si zarodni, przypomina strzpek pikny. Posiada

jednak woni zaklnita midzy pcherzyki wypeniajce rurk trzonka, opatrzona zgrubieniami

zupenie takiemi samemi jak w poprzednim gatunku, róni si jednak od niego tern, e rurki w dol-

nej czci przebiegu woni s tylko 3,6 m. m. szerokie, staj si ku górze coraz szerszemi, wreszcie

pod wierzchokiem dosigaj gruboci 5,4 m. m. Woni rozpra si na kilka M. Kieliszek ma ksztat

lejkowaty, jego bonka pofadowana opatrzona zgrubieniami brodaweczkowalemi, dalj poczonemi

midzy sob sieciowato-nitkowato-cienkiemi wókienkami.

Znajdowanie si. — Jedyne okazy tego gatunku jakie widziaem, byy zbierane przez Friesa w oko-

licach Lundu w Szwecyi.

157. A. nut ans [Bul L). S. zwisy. — Zarodnie walcowate w formach typowych, na znikajcu-

krotkim trzoaeczku os ulzone, pozornie siedzce. Woni rozprajca si wielokrotnie, zwieszajca

si. Masa zarodników i woni zamszowa, ciemno-óta lub rzadziej óto-brunatna. Sie woni o rur-

kach walcowatych, w rónych okazach rónie szerokich, od 3,3 do 4,2 m. m. Zgrubienia w postaci

kolców pokrywajcych gsto rurki, miedzy któremi spotykaj si, bez porzdku rozmieszczone, pól-

pircieniowate lub piereieniowate, nader cienkie listewki. Zarodniki od 7,5 do 8,3 m. m. wielkie,

gadkie.

1729, Clathroides flavescens, pediculo carens. Mich., Nv. pi. gen., p. 214.

1742. Clathroides longissimum luteum. Hall., Heh\, p. 10.

1769. Glathrus ramosus, 8. Retz. Vet. Ac. Hand.. p. 253.

I 179^. Trichia nutans. Buli., Champ., p. 122, 1.502, f. 3; Suw., Eng, ig., t. 260;

1791. Stemonitis nutans. Gmel., Svs. nat., o. 1407, n"7.

1796. Arcyria flava. Pers., Obs., I, p. M, n° 111; Grev. Scot., er. fi., t. 309.

1797. Stemonitis amoena. Trent., 1. c, p. 222.

1803. Trichia elongata. Schum., FI. Saell., n° 1464.

1803. Arcyria alutacea. Schum., FI. Sieli., n° 1474.

1824. Arcyria nutans. Grev., FI. edin., p. 455.

— Arcyria pallens. Wr

allr. in lit.!

1833. Arcyria straniinea. Wallr., FI. er. ger., n° 2232.

1836. Arcyria nutans, c. minor. Bong. in Wein., 1. c, p. 609.

Wzmianka historyczna. — Strzpek ten szczególnym pokrojem od razu wpadajcy w oku, :<:.-. Uy
te wspomnianym ju przez najdawniejszych autorów. Dopiero jednak w roku 1791 poda Buiiiard

niezy rysunek pokroju i pierwszy nieco dokadniejszy opis, a e uy przy tm bardzo trafnego kiazwi

ska, przeto zachowaem je za przykadem Friesa. Najlepszy jednak rysunek zosta wykonany ; rzez So

werby'ego.
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O/ns. — cianka zarodni musi by bardzo nika, albo te nie rozwija si w górnej czci, nader

bowiem rzadko spotykaj si nieotwarte jeszcze zarodnic. Fries wspomina, e widzia, e zarodnie sa

walcowate i rozwijaj si z biaych pierwoszczni. W typowej formie o silnie rozwinitej leni, podno-

sz si gromadnie znikajco krótkie trzoneczki, przechodzce od razu w maleki lejkowaty kieliszek.

Woni rozpra si niezmiernie, dochodzc do 8 M. dugoci, zachowuje jednak ksztat walcowaty.

Trzoneczki pochylaj si zazwyczaj, a wypadajca z nich sie woni zwiesza si ku doowi. Wyjt-
kowo jednak zdarzaj si okazy o trzoneczkach wyduonych, 1 M. wysokoci dochodzcych, wów-
czas i kieliszek jest duszy, a brzeg jego na dó odwinity. Raz nawet widziaem okazy, w których

niektóre z nich zoone z do 2 M. dugich trzoneczków zrastay si ze sob w caej dugoci po trzech

do piciu w mae wyprostowane wizki. cianka kieliszka ma brzeg zupenie gadki, ku doowi na-

stpuj róne zgrubienia; najprzód brodaweczki, te dalej poczone pomidzy sob nitkowato-cien-

kiemi listewkami ; niej listewki coraz tsze tworz nieregularne sieci, które tak si rozszerzaj, e
pozostae niezgrubione miejsca s nadzwyczaj malekie, prawie" punktowate, wreszcie obok ych nie-

zgrubiaych miejsc, wystpuje wypuky wa, uzbrojony niekiedy kilkoma kolcami. Masa woni i zaro-

dników jest typowo ciemno-óta, rzadziej zamszowa, wyjtkowo misna lub óto-brunatna.

Sie woni bywa zazwyczaj 4,2 m. m. szeroka, w niektórych okazach jednak wsza, do 3,3 m. m.

Zgrubienia wystpuj pod postaci mnóstwa kolców pokrywajcych ca powierzchni rurek, rónie,
«

co najwicej jednak 1,7 m. m. wysokich, midzy nimi tu i owdzie spotykaj si spiczaste listewki,

juto pópiercieniowate, ju krótsze, ju piercieniowate, zupenie jednak bez porzdku rozmie-

szczone. Gatunek ten wic jest bardzo pokrewny ze strzpkiem kulawk, lecz kiedy w poprzednim Ii-

stewkowate, tutaj kolcowate zgrubienia przewaaj.

Znajdowanie si. — Gatunek ten w Europie do pospolity, rzadszy jednak od poprzednich.

i 58. A. OErstedtii Rfski. S. OE r. st edta. — Zarodnie jajowate, w formach typowych na

równie dugich wyprostowanych trzoneczkach wyniesione. Woni rozprajca si wielokrotnie i

wypadajca. Masa zarodników i woni orzechowa, ochrowo-brunatna, karminowo-brunatna lub

ciemno -ochrowa. Sie woni o rurkach walcowatych, przewizisto zwajcych si, bez wzgldu

wiec na rozmieszczenie od 3,3 do 5 m. m. szerokich, czsto pcherzykowato bardzo silnie rozd-

tych. Zgrubienia wycznie w postaci zrzadka rozrzuconych kolców, rónie wysokich. Zarodniki

gadkie, 8,3 do 9,2 m. m. rednicy majce.

Opis. — Z silnie rozwinitej leni podnosz si gromadnie liczne zarodnie, s one wyniesione na

orzeehowo-czarnych trzoneczkach wyprostowanych, zazwyczaj 1 M. wysokich i przeduajcych si

w lejkowaty równie wysoki kieliszek. Niekiedy jednak trzoneczki, jak si to zdarza we wszystkich

strzpkach, mog by znacznie krótsze. cianka kieliszka w okazach które widziaem, miaa na we-

wntrz /.grubienia brodaweczkowate, poczone niej pomidzy sob listewkowato cienkiemi zgrubie-

niami. Masa zarodników i woni w nielicznych okazach które widziaem bardzo zmienne, orze-

chowa, ciemno-ochrowa, ochrowo-brunatna lub karminowo-brunatna.

Sie wonico rurkach walcowatych, przewizisto raz zwajcych si to znów rozszerzajcych si.

Szeroko waha si midzy 3,3 do 5 m. m. Oprócz tego rurki woni bardzo czsto s pcherzyko-

wato rozdte, juto w punktach zbiegu kilku rurek, ju t w rodku przebiegu rurki. Rozdcia te

rónie szerokie ; najwiksze 10 m. m. szerokie. Rurki woni s cienkocienne, przezroczyste, po-

kryte licznymi kolcami, których wysoko waha si midzy 0,6 do 1 iii. m. Oprócz tego daj si

spotyka zrzadka nieregularnie rozmieszczone kolce, daleko tsze, zakrzywione, 2,5 do 3. m. m.

wysokie.
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Znajdowanie si. — Gatunek ten nadzwyczaj rzadki, zosta mi dorczony po raz pierwszy przez

zmarego niedawno GErstdta, który go znalaz w Foenthavn, pod Kopenhag. Póniej widziaem

okazy zbierane przez Friesa koo Lundu, przez Prescotta koo Petersburga, i przez Sautera koo

Pinzgau w Tyrolu.

159. A. diety one ma Iifski. S. sieci o wos. — Zarodnie jajowate, wyniesione na trzo-

neczku bardzo krótkim, skupiono na podou stojce. Woni niezbyt silnie rozprajca si, o

rurkach walcowatych, bez wzgldu na rozmieszczenie niejednakowo szerokich, w rónych okazach

od 3,3 do 5m ni. szeroka. Zgrubienia w postaci tgich, spiczastych, 1,7 ni. m. wysokich kolców

poczonych sieciowao w nasadach listewkowatemi zgrubieniami. Zarodniki gadkie, od 9,2 do

10 m. m. rednicy majce.

1836. Arcyria nutans, (a) sordide ochracea. Bong. in Wein., 1. c, p. 609.

— Arcyria ochracea. D. By. msc!

— Arcyria cinnamomea. Kaulfuss msc !

Opis. — Zarodnie tego gatunku z pokroju do strzpka kulawki bardzo podobne. Na podou stoj

mocno skupione, jajowato-okrgawe zarodnie na bardzo krótkim trzoneczku wyniesione. Trzo-

neczek, w okazach które widziaem, dosiga co najwyej 1/2 M. wysokoci i rozszerza si w mi-

seczkowaty paski kieliszek. Barwa masy zarodników i woni zmienna, ochrowa lub czerwono-

ochrowa. Zarodnie s pozbawione cianki; bonka kieliszka staje si coraz ciesz, wreszcie znika

zupenie ; zastpuje j warstwa zarodników zanikowych, bezzawartociowych, zupenie spaszczo-

nych, wieloktnych, stykajcych si cile bokami. Kieliszek w dolnej czci posiada zgrubienia

sieciowate, nieraz w ten sposób wyksztacone, e spostrzegamy sie o oczkach wielkich, utworzonych

z tszych listewek, w których ciesze listewki tworz sie o oczkach daleko drobniejszych.

Woni tworzy sie gst, niezbyt silnie rozprajc si. 'Rurki jj walcowate w jednej i tej samej

zarodni, grubo ich niezalenie od rozmieszczenia waha si mniej wicej o 0,8 m. m.; w rónych

jednak okazach bywa od 3,3 do 5 m. m. szeroka. Zgrubienia nader charakterystyczne, caa powierz-

chnia rurek pokryta jest do szerokiemi listewkowatemi zgrubieniami poczonemi w sie, a

z wielu wzów tej sieci wychodz tgie, spiczaste, mniej wicej 1,7 m. ni. wysokie kolce. Pierwo-

szcznie maj wedug de Barego barw misn.

Znajdowanie si, — Gatunek nadzwyczaj rzadki. Petersburg (Bongard) ; Halla nad SaJ (Kaulfuss);

Freiburg w Bryzgowii (De Bary).

160. A. ferruginea S aut. S. za wiy — Zarodnie jajowate, o trzoneczku zazwyczaj krótkim,

mocno cieniono na podou stojce. Masa zarodników i woni zazwyczaj ceglasta, niekiedy rdzawa,

czerwono-ochrowa lub ochrowa. Woni niezbyt mocno rozprajca si, o rurkach trójciennych

z zaokrglonymi ktami. Jedna cianka bardzo gruba, listewkowatemi, równolege do siebe stoj-

cemi zgrubieniami opatrzona, dwie inne dusze, opatrzone nieregularnemi sieciowatemi, delika-

tnemi zgrubieniami. Szeroko ich w rónych okazach bardzo zmienna, wahajca si równie

w sieci jednej zarodni bez wzgldu na rozmieszczenie.

1841. Arcyria ferruginea. Sauter, 1. c, p. 316.

1859. Arcyria lateritia. D. By., cfr. Mycet., p. 24.

1869. Arcyria ferruginea. Fuck.. Sym., Myc, p. 337.
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Wzmianka historyczna. — Gatunek zosta odkrytym przez Sautera, który go krótko opisa we Florze

z r. 1841. De Bary nie znajc tego róda, a znajc take ten luzowiec. wspomina o nim w swej pracy

pod nazw Arcyria latcritia
; wreszcie w dziewi lat potem opisuje go Fuckel jako nowy, pod lem

samom nazwiskiem co Sauter. By moe e gatunek ten zosta znaleziony na Jawie przez .Tunghuna,

który w swojej « Prsemissa ad Hor. cryp. Java>, p. 13, t. II, 1'. 10 », wspomina o Arcyria punicea

var. sordide rufa». Poniewa jednak zreszt adnego nie podaje opisu, przeto rzecz tana teraz

jest wtpliw.

Opis. — Pierwoszcznie lego gatunku s wedug spostrzee Alexandrowicza barwy misnej. Pokrój

za tego gatunku przypomina strzpek kulawk. Trzoneczek bywa zazwyczaj bardzo krótki, a kieli-

szek miseczkowato spaszczony, zdarzaj si jednak zarodnie o trzonkach do 3/4 M. wysokich, a

wówczas kieliszki s wicej lejkowate, kieliszki maj najwicej zgrubienia brodaweczkowate, ku

doowi poczone w sie cienkiemi listewkami. Masa zarodników i woni najczciej ceglasta lub

rdzawa, rzadziej czerwono-ochrowa lub ochrowa. Woni po wypadniciu niebardzo znacznie si

rozpra. Sieci woni s utworzone z rur trojkciastych, o ktach zaokrglonych. W jednej i tej

samej zarodni grubo rurek waha si o 1,3 m. m., bez wzgldu na pooenie; w rónych jednak oka-

zach szeroko woni ulega bardzo wielkim rónicom, najwsze jakie widziaem byy 4,2, a naj-

szersze 8,3 m. ni. szerokie, najczciej jednak rednia szeroko wynosi 5 m. ni. Woni jest pod

drobnowidzem bardzo nieprzezroczysta, co pochodzi od bardzo grubych cianek. Zawsze jednak

jedna najwsza cianka jest najtsza, bo niekiedy do 2,2 ni. m. gruba, dwie za inne dusze, s
daleko ciesze. Zgrubienia na grubej wszej ciance inne jak na dwóch szerszych i cieszych. Na

wakiej i grubej ciance s to grube, tpe, równolegle wzgldem siebie, gsto rozmieszczone listwy,

na dwóch za duszych s cienkie listewki, poczone w mniej lub wicej regularne sieci. Zreszt

zaznaczy jescze trzeba e wazka cianka opatrzona tgiemi zgrubieniami nie tworzy jednej pasczy-

zny, ale przebiega po wownicy o bardzo rozwlekym skrcie. Zarodniki ywo zabarwione, o

ciance tgij, w rónych okazach od 8,3 do 11,6 m. m. rednicy majce.

Znajdowanie si: — Gatunek ten strzpka z rzadkich najczciej si zdarza. Warszawa (Alexandro-

wicz); Brunnen w Czechach (Lorinzer); Alt weilenau w Tannus (Bayerhofler); Geis w Hattenheim

nad Renem (Fuckel) ; Pinzgau w Tyrolu (Sauter) ; Tyrois w Finlandyi zachodniej (P. A. Karsten).

Nastpujce gatunki opisane pod strzpkiem nie s mi znane :

i 868. Arcyria bicolor. B. et G., Berk., Gub., 1. c. n° 542.

1851. Arcyria denudata, Fr., Nv. sym. myc, p. 119.

1851. Arcyria minor. Sz., Amer. Ig., n° 2341.

1873. Arcyria paliida. B et G., cfr. Grev., n° 30o.

1847. Arcyria mridis. Zollig.. cfr. Flora., p. 360.
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KLUCZ ANALITYCZNY

sucy do oznaczania gatunków strzpka.

A. Woni licznemi odnogami przyronita do kieliszka.

I. Zarodnie jajowate lub wyduone.

f Rurki woni w caym przebiegu jednakowo grube A. punicea.

-j-f
Rurki woni w rodku zarodni szersze, ku brzegom ciesze.

! Zarodnie na pojedynczych trzonkach stojce A. cinerea.

! ! Liczne trzonki wizkowato rose A. digitata.

II. Zarodnie kuliste A. pomiformis.

B. Dolne odnogi woni wronite midzy pcherzyki wypeniajce rurk trzonka.

I. Rurki woni walcowate.

7 Zgrubienia przewanie listwowate opisuj wownic o rozwlekym skrcie,

zreszt rurki pokryte malekimi kolczykami.

! Rurki w caym przebiegu jednakowo grube A. incarnata.

! ! Rurki w górnej czci woni szersze jak w dolnej A. affinis.

f 7 Zgrubienia przewanie kolcowate, listewki poprzeczne nieliczne i bez po-

rzdku rozmieszczone "A. nulans.

777 Zgrubienia wycznie kolcowate A. OErstedtii.

7777 Zgrubienia kolcowate lecz kolce poczone pomidzy sob cienkiemi

listewkami tworzcemi nieregularn sie na powierzchni rurki .... A. dictyonema.

II. Rurki woni trójkaciaste, o ktach zaokrglonych.

Zgrubienia na jednej stronie listwowate, na dwóch innych nieregularnie sie-

ciowate A. ferruginea.

Laciinobolus. Fu. Siatecznia.

Zarodnie ju trzoneczkowate, ju beztrzoneczkowe, nierugularnie pkajce. Sie woni licznemi

odnogami jednostajnie na caej przestrzeni cianki zarodni przyronita.

Lycoperdon Batsch; Licea A. et Sz., Wallr.; Lycogala Schwartz.; Physarum Sommf., Arcyria Sz..

Fr.; Pericnena Fr. p. p.; Cralerium Fr.; Lachnobolus Fr., FI. scan., p. 356. Nassula Fr.

Wzmianka historyczna. — Dwa tu nalece gatunki, z których jeden w bardzo rónym wystpuje
pokroju, przechodziy najrozmaitsze koleje, które najwaciwiej bdzie rozpatrze przy opisie gatun-

AKT. I. 9,
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ków. Tutaj wspomn tylko, e Fries w Systema mycologicum, jeden z nich pomieci-w Crateriaeh,

drugi za jako podrodzaj w Arcyriach. Lecz ju w roku 1833 oddziela jeden z nich, jako rodzaj oso-

hny, który nazywa Lachnobolus. W Summa za Yegetabilium Scandinaviae zachowujc dla jednego

gatunku t rodzajow nazw, pomieszcza go ohok Arcyryi, gdy tymczasem dla drugiego tworzynowy

rodzaj Nassula, o którym mówi, e jest podobnym do Cribrarii a porednim pomidzy Stemonilis i

Trichia. Budowa jednak tych dwóch gatunków jest najzupeniej ta sama, a caa rónica polega na

braku lub obecnoci trzonka.

161. L. circinans. Fr. S. gromadna. — Zarodnie sfale, trzoneczkowc, juto dokadnie kuli-

ste, gromadnie obok siebie stojce, ju na sobie lece w kilku warstwach, tworzc placki do 5 M. wy-

sokie, a wówczas od wzajemnego nacisku nieregularnie wieloktne. Woni nierozprajaea si,

o rurkach walcowatych, przewizisto pozwanych, od 3,3 do 6,7 m. m. szerokich, w niektórych

miejscach do 11,6 m. m., peherzykowato rozdtych, licznemi, wrzecionowato zwonemi odnogami

do cianki zarodni przyronitych. Zgrubienia pod postaci licznych, gsto rozmieszczonych, tpych

brodaweczek. Zarodniki 7,5 ni. m, rednicy majce, gadkie. cianka zarodni byszczca, ciemniej-

sza; masa zarodników i woni misna, czerwonobrunatna lub ochrowa.

1825. Arcyria circinans. Fr., Stirp. femsj., p. 83, Fr., 1. c, III, p. 177.

1833. Lachnobolus circinans. Fr., FI. scan., p. 336.

1873. Lachnobolus Sauteri. Ilfski. in Fuck. Smb. Myc. 2, nach, p. 7G.

1805. Licea incarnata. A. et Sz., Consp., p. 101), t. 10, f. 6.

1815. Lycogala incarnatum. Swrtz., Vet. Ac. Handl., p.H2.

1829. Pcrichrcna incarnata. Fr., 1. c, III, p. 193.

1783. Lycoderdon pineum. Batsch., Elech., p. 155 n° 29.

1825. Physarum congestum. Soinf., FI. Lap.,'p. 251.

182!). Periehena congesta. Fr., 1. c, Ul, p. 192.

1833. Lie-ea congesta. Wllr.,Fl. er. ger., n" 2108.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten siateczni wystpujcy w rónych formach pokroju, kilka-

krotnie zosta opisanym, i przez Friesa w Systema mycologicum pod trzema rónemi nazwami

wspomniany. Pierwszy szereg synonimów odnosi si do form o zarodniach jednowarstwowych, obok

siebie stojcych, dokadnie kulistych, drugi do takiche okazów, lecz inaczej zabarwionych i niekiedy

zlewajcych si, wreszcie trzeci do form wystpujcych gromadnie o zarodniach w kilku warstwach

na sobie lecych, i od wzajemnego nacisku nieregularnie wicloktnych. Synonim Blscha wydaje

misie by bardzo wtpliwym; pomieciem go tylko za przykadem Friesa. luzowiec ten otrzymaem

po raz pierwszy ocl Sautera, a poniewa masa zarodników inaczej bya zabarwiona, sdzc go by in-

nym gatunkiem, nazwaem go Lachnobolus Sauteri.

Opis. — Gatunek ten bardzo szczególny ma pokrój, i wystpuje w dwóch rónych formach.

W pierwszej na podou siedz obok siebie gromadnie, lekko tylko stykajce si bokami, dokadnie

kuliste, 1/2 M. rednicy majce zarodnie. W drugiej formie waciwie typowej liczne zarodnie le
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w kilku warstwach na sobie tworzc placki nieraz do 3 centymetrów wielkie, a do > M. grube. Placki

te skadaj si z nadzwyczaj wielu zarodni mocno do siebie przylegajcych, od wzajemnego nacisku

nieregularnie wielociennych, wikszo ich ma 1/2 M. rednicy, zdarzaj sic jednak miedzy niemi

drobne zaledwie l/o M. szerokie, lub te inne 3/4 a nawet przez zlanie si przeszo 1. M. wielkie.

cianka zarodni zawsze jest piknie lnica, i zupenie nieregularnie pkajca. Bywa ona albo barwy

misnej, a wówczas zarodniki pierwiastkowo szarawe, staj si w zetkniciu z powietrzem czerwo-

nawe, lub czerwono-brunatne, albo te ochrowa z oliwkowym niekiedy odcieniem, a wówczas masa

zarodników jest ciemno-ochrowa. cianka zarodni jest bon wszdzie jednostajnie tg, na zewntrz

delikatnemi brodaweczkowatemi zgrubieniami opatrzon.

Woni zupenie nicrozprliwa skada si z rurek lun sie tworzcych, przewizisto zwaj-
cych si, tu i owdzie rozdymajcych si pcherzykowato, liczne jej odnogi przyrastaj wrzecionowato

zwon nasad do cianki zarodni na caej jej przestrzeni. Szeroko rurek woni waha si midzy

3,3 a 6,7 m. m., za pcherzykowTate rozdcia dochodz niekiedy 11,6 m. m. szerokoci. Rurki te

woni s pokryte niezliczon iloci tpych, nizkich brodaweczek. Zarodniki cienkocienne o bonce

delikatnej, gadkiej, 7,5 m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do wielkich rzadkoci w luzowcach. Laponia szwedzka

(Sommerfeld); Yaberg w Femsjó (Fries) ; Blinstrubiszki na mudzi (Janczewski); uyce (Albertini

i Schweinitz); Pinzgau w Tyrolu (Sauter); Mappen nad Renem (Fuckel); Maincy koo Parya

(Roussel).

162. L. globosus (Sz ).• S, podparta. — Zarodnie kuliste, nieco spaszczone, biae z siarkowym

odcieniem, na malekim wyprostowanym trzoneczku stojce. Woni nierozprajca si, o rurkach

bardzo lun sie tworzcych bez wzgldu na rozmieszczenie, od 3,7 do 5,2 m. ni. szerokich, licznemi

rozszerzonemi i gadkiemi odnogami przyronite w licznych miejscach do cianki zarodni. Zgrubie-

nia w postaci nader cienkich, spiczastych kolców, do 0,4 m. m. wysokich, Zarodniki gadkie, 6,7 m.m.

wielkie.

1822. Arcyria globosa. Sz., Consp. fg. Carol., n° 400 ; Amer. fg., n° 2340.

1829. Oaterium globosum. Fr., 1. c, III, 154.

1849 Nassula globosa. Fr. Sm. Vg. Sc, p. 456.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten odkryty przez Schweiitza, który go susznie pomidzy Ar-

cyriami pomieci. Fries pocztkowo przeniós go do Craterium, lecz w Summa Yegetabilium Scandi-

navia? utworzy dla nowy rodzaj Nassula. Tymczasem gatunek ten róni si od poprzedniego, pod

wzgldem ogólnej budowy, tylko obecnoci trzonka, co zupenie nie upowania do rozdzielenia

rodzajowego.

Opis. — Zarodnie tego luzowca nader niepozorne, wyniesione na zaledwie 1/2 M. wysokoci do-

chodzcym wyprostowanym trzoneczku, s kuliste, nieco spaszczone, 1/3 M. rednicy majce. Sto-

sunek szerokoci do wysokoci ma si jak 6 do 5. cianka ich lekko lnica, pka nieregularnie, jest

bonk zupenie gadk, w wierzchoku delikatn, ku doowi tsz i przechodzc w rurk trzonka.

Rurka trzonka jest wypeniona podobnie jak w strzpkach nieregularnymi, rónie wielkimi pcherzy-

kami, cianka jej jesfbonk tg, przezroczyst, mocno podunie pofadowan. Woni nierozpr-

iiwa, o rurkach w lun sie poczonych, przyrasta licznemi odnogami do cianki zarodni na caej

jej przestrzeni. Rurki jej s bez wzgldu na pooenie od 3,7 do 5,2 m. m. szerokie, pokryte nader
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gstymi, spiczastymi, zaledwie 0,4 m. m. wysokimi kolcami, wyjwszy odnogi przyrastajce szeroka

nasad do cianki zaród ni, klóre s zupenie gadkie.

Znajdowanie sio. — Gatunek ten dotychczas jest znanym tylko z pónocnej Karoliny, gdzie zosta

znalezionym przez Schweinitza.

Uwaga. — W roku 1834 opisa Schweinitz (Amer. fg., n° 2378) pewien luzowiec pod nazw Lac/i-

nobolus cinereus. O ile z opisu sdzi mona, jestto jaka zrosozarodnia pokrewna z wapniakami, nie

majca jednak nic wspólnego z siateczni.

PCCHERZAK. DeRMODIUM. RESKI.

Lycogala sp. Pers., Fr.

Pojedyncze zarodnie opatrzone ciank, o bonie pojedynczej, pokrytej w licznych miejscach nie-

regularnie rozmieszczonymi barwnymi pcherzykami. Woni o rurkach w sie poczonych, przy-

ronitych jednostajnie na caej wewntrznej przestrzeni cianki.

Uwaga. — W czci trzeciej traktujcej o budowie wewntrzne] luzowców, mówilimy o rzdzie

wntrzników reprezentowanym przez jeden tylko rodzaj zrosozarodhi rulika (Lycogala). Wspo-
mnielimy tam, e budow woni rodzaj ten zblia si do pyszniaków, a mianowicie do strzpko-

watych. Dokadniejsze zbadanie tej grupy, a szczególniej odkrycie e Lycogala conicum nie jest

zrosozarodnia ale pojedyncz zarodni, doprowadziy nas do przekonania, e rzd ten nie ma a-
dnej podstawy bytu, i e objte nim gatunki naley wczy do pokrewiestwa slrzpkowatych

w rzdzie pyszniaków. Rzeczywicie utworzony teraz przez nas nowy rodzaj pcherzaka róni si

ud siateczni tylko obecnoci licznych pcherzyków barwnych, pokrywajcych ciank zarodni,

gdy brak trzonka, moe by co najwyej tylko cech gatunkow.

163. D. conicum (Pers.). P. stokowy. — Zarodnie beztrzoneczkowe, szerok nasad sie-

dzce, stokowe, oliwkowe, lnice, pokryte licznymi, wydatnymi pcherzykami barwnymi. Masa

zarodników gliniasto-oliwkowa. Rurki woni prawie bez zgrubieli.

1801. Lycogala conica. Pers., Syn., p. 159.

1829. Lycogala conicum. Fr. , 1. c, p. 82.

Opis. — Zarodnie w modym stanie miniowo-czerwonc, nastpnie purpurowo-fioletowe, wreszcie

przybierajce barw waciw sobie w dojrzaym stanie. Niedojrzae, gwaLownie zasuszone przed-

stawiaj masy zdbiaego, jasno-óltego pierwoszcza. Typowo rozwinite, dokadnie wyksztacone

zarodnie maj posta stoka do 3 M. wysokiego, o wierzchoku tpym, szerok nasad (do 1 M.) do

podoa przyrosego. S stale lnice, delikatnie lecz wyranie podunie pomarszczone, cierano-

oliwkowe. Powierzchnia ich upstrzona bardzo wydatnymi, wielkimi, mniej wicej w podunych
szeregach stojcymi, nieraz zlewajcymi si lub rozgazionymi pcherzykami. Pcherzyki te bdce
soczewkowatemi, mocno nazewntrz wypukemi rozdwojeniami cianki zarodni, s wypenione dro-

bnoziarnist istot piewoszczowatej natury. Zreszt cianka zarodni, równie jak pcherzyków jest

bonk jednostajn, tg, przewiecajc, jasno zabarwion. Rurki woni poczone w sie do liczn,

przyronite licznymi kocami do wewntrznej strony cianki zarodni za pomoc rozszerzonej na-

sady, której zarysy gubi si w bonce cianki. Rurki te w dojrzaym, suchym ju stanie, nie przed-
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stawiaj, na swojej powierzchni adnych zgrubie; bonka ich jest zupenie bezbarwna, jednostajna.

Masa zarodników gliniasto-oliwkowa. Zarodniki gadkie, od 3,3 do 5,8 m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten naley do nadzwyczaj rzadkich luzowców. Widziaem tylko

okazy pochodzce z Hattenheim nad Renem, znalezione tam przez Puckla. Mia by znalezionym we

Francyi przez Persoona, i w szwedzkiej Laponii przez Sommerfeldta.

RULIK. LlCOGALA (MlCU.).

Fungus sp. Raj. et Auct.; Lycoperdon sp. Rupp. et Anet.; Bovista sp. Diii.; Lycogala Mich. et

Auct.; Mucor sp. Gled. et Auct. ; Galeperdon Wigg. ; Reticularia sp. D. C., Fr. ; Diphtherium Ehren.

Rónie wielkie, mniej wicej zaokrglone, rozmaicie zabarwione zrosozarodnie, skadajce si

z yowatych, tpych, nagich, w splot spojonych pierwoszczowocni. Zewntrzne czci tego splotu

tworz tga dwubonn kor, pokryt na zewntrz pcherzykami barwnymi. Woni o rurkach

biorcych pocztek z rodkowej warstwy kory, przebijajcych w licznych miejscach jej wewntrzn
ciank, rozgaziajcych si wewntrz ciaa zrosozarodni, tworzcych tu sie lun, której liczne

odnogi wybiegaj w wolne, obe koce.

Wzmianka historyczna. — Nalece tu luzówce byy ju spostrzegane pod koniec XVIis° wieku.

W roku 17:29 utworzy Micheli rodzaj Lycogala, w którym pomieci oprócz rulików i inne jeszcze

luzówce., Haller pierwszy odkry podwójn ciank kory, a Persoon uy tego momentu do zcha-

rakteryzowania rodzaju. Fries zaliczy do rulików i Bidymium parietinum Schradera, które jak

zobaczymy jest prawdziwym grzybem, a drugi gatunek Lycogali opisany przez Ehrenberga jako

osobny rodzaj Diphtherium odniós, zapewne zudzony pokrojem, do samotka. W ostatnich cza-

sach zapozna nas De Bary z history rozwoju tego rodzaju, objaniwszy po raz pierwszy waciw
jego budow.

164. R. graniasty. L. epidendIr um.lB ux.\— Zrosozarodnie okrgtawe, towarzysko stojce,

wielkoci ziarna grochu, lnice, o powierzchni ' zazwyczaj wyranie brodaweczkowatej, rónobar-

wnej, zazwyczaj jednak brudno-orzechowej z krwistym odcieniem. Masa zarodników i woni bardzo

zmiennych barw : fioletowo-czerwona, purpurowa, róowawa, brudno-gliniasta, gliniaslo-zielonawa

lub prawie szarawa. Zgrubienia rurek woni tylko w modym stanie wyrane, w suchym stanie

powierzchnia ich wydaje si by tylko nieregularnie pomarszczon. Zarodniki malekie, gadkie, od

3,3 do 5,8 m. m. wielkie.

.1690. Fungus coccineus minimus. Raj., Syn., II, p. 336.

1697. Fungus sanguineus sphsericus. Bocc, Mus., I, p. 304.

1703. Fungus non vescus. Lces., FI. pruss., p. 96.

1718. Lycoperdon sanguineum. Rupp., FI. Jen., p. 30i.

1719. Boyista miniata. Ditt., Cat., p. 197.

1721. Lycoperdon epidendron Bux. Hall., p. 203; Hall., n° 2183.

1729. Lycogala globosum seris recocti colore. Mich., p. 215, t. 95, f. 2.

1740. Lycoperdon sanguineum sphajricum Bux. Cent., V, p. 15., t. 29, f. 2.
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1753. Lycoperdon spluerieum sessile. GlecL, Meth., p. ISO.

1753. Mucor III, sphaericus. Gled., Meth., p. 161.

1762. Mucor secundus. Schseeff., Fg. Bav., II, l. 193.

1769. Lycogala sessile Retz. Ac, Holni., p. 254.

1772. Mucor Lycogala. Scop., v. 2, p. 496, n° 1645.

1774. Mucor fragiformis. Schaeff., Fg. Bav., IV, n° 283.

1778. Lycoperdon yariolosum. Huds., FI. angl., p. 615.

1778 Lycoperdon epiphyllum. Huds.. FI. angl., p. 645.

1778 Lycoperdon pisiforme. Jacq., Misc. aust., I., p. 137, t. 7.

1780. Galcperdon epidendron. Wigg., FI. Hols., n" 1148.

178!. Lycoperdon chalybcum. Batsch., Elech., p. 135.

1781. Lycoperdon Ycmieosum. Batsch , Elech., p. 155.

1798. Reticularia rosea. D. G. Buli., Phil., 1. c, n° 14, f. 8. A, B, C.

1799. Lycogala miniata. Pers., Obs., II, p. 26.

1891. Lycogala punctata. Pers., Syn., p. 158.

1803. Lycogala plumbea. Schum., FI., SbbIL., n° 1408.

1803. Lycogala ferruginea. Schum., FI. Stell., n° 1406.

1808. Ileticularia miniata. Poir., Enc, VIII, 1. c, n° 22.

•1808. Reticularia punctata. Poir,, Enc. VIII, . c, n°21.

5803. Reticularia rosea. Poir., Enc, VIII, 1. c, n° 4.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten od najdawniejszych ju autorów, opisujcych luzówce,

wspominamy, z biegiem czasu uzyska cay szereg synonimów. Niektórzy autorowie opisywali go pod

dwoma nazwiskami, a Gleditsch pomieci go nawet w dwóch rodzajach. De Gandolie niedojrzae

jeszcze okazy nazwa Reticularia rosea, a Persoon Lycogala miniata.

Ten ostatni autor zupenie ju wyksztacone okazy rulika mianuje Lycogala punctata. Ztd w kom-

pilacyjnej pracy Poireta znajdujemy nasz rulik w rónych miejsach a pod trzema nazwiskami opi-

sany. Wreszcie wypada wspomnie e Micheli opisuje pod n° 5 Lycogala terreste caespitosum

(tab. 95, f. 5), jako osobny gatunek. Frics znalazszy okazy rulika groniastego o masie zarodników

purpurowo-fioletowej, na ziemi owocujce opisa je w Symbolse Gasteromycorum, p. 10, jako Lycogala

terrestre. W póniejszym czasie przekona si e masa zarodników u rulika groniastego bywa bardzo

zmiennej barwy, e wic na tej zasadzie, gatunków charakteryzowa nie podobna. To te w roku

1829 w Systema mycologicum (1. c, p. 83), znajdujemy Lycogala terrestre zupenie inaczej odgra-

niczone od L. epidendrura. Ostatni stoi w oddziale o powierzchni : « Verrucispersistentibus scabra»,

pierwszy za w innym o powierzchni « Verrucis fugacibus autnullis ». Lecz jakemy to ju wyjanili

w czci trzeciej naszej pracy, cecha la jest tylko pozorna i nie ma adnej podstawy bytu. Opi-
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san u Gordy (fcones. v. VI, p. 13, L. II, f. 37) Lycogala terretre ma si róni niby innym po-

krojem! Przejrzawszy jednak setki cae tu nalecych okazów, przekonaem si e pomidzy Lyco-

gala epidendrum i terrestre ta tylko zachodzi rónica, e okazy pod tern ostatnim nazwiskiem

znachodzone w zielnikach byy znalezione na ziemi, kiedy pierwsze byy zbierane z pni spróchnia-

ych. Znajc jednak ruchliwo pierwoszczni, nie moemy si dziwi e mog nieraz z pni, w któ-

rych yj, wychodzi na ziemi i tu owocowa. Jednem sowem Lycogala terrestre jako gatunek

nie istnieje, a nalece tu synonimy naley wczy do ruiika groniastego.

Opis. — History rozwoju tego gatunku podalimy ju powyej na str. 29 i nastpnych, wspo-

mniemy wic tutaj tylko, e pierwoszcznie tego gatunku maj barw miniowo-czerwon, nieraz

rónego natenia, a zwrócimy si do opisu dojrzaych okazów.

Pokrój i wielko zrosozarodni s do zmienne. Pojedynczo stojce s wicej dokadnie okrge
jak w groniasto stojcych, gdzie od wzajemnego nacisku zarysy staj si wicej nieregularnymi.

Zazwyczaj zrosozarodnie te s wielkoci ziarna grochu, zdarzaj si jednak pomidzy dorolejsz

braci karzeki wymiarów zaledwie ziarna gorczycy, lub te olbrzymy dochodzce rozmiarów maego
laskowego orzecha; nieraz zdarza si napotyka wszystkie moliwe przejcia na jednem i t4m

samem podou. W nieco, choby tylko nader nieznacznie niedojrzaych okazach, kora jest ma i

krucha. Wybornie rozwinite s zawsze piknie lnice o korze delikatnej, papierowatej, przewie-

cajcej. Powierzchnia ich bywa typowo pokryta, ju dla oka lup uzbrojonego widocznymi, pche-

rzykami barwnymi. Jeeli te s mocno wypuke, to atwiej wpadaj w oko, paskie za s mniej wi-

doczne, a wówczas powierzchnia zrosozarodni wydaje si by gadk.

Kora ta tworzca powierzchni zrosozarodni jest jak wiemy kilkowarstwowa, to jest moemy
w niej odróni bony : zewntrzn i wewntrzn i mas midzy niemi zawart. Bona zewntrzna

jest tga, gruba, jednostajna, stosownie do okazów równie zabarwiona, a przede^ szystkiem w li-

cznych miejscach soczewkowato rozdwojona. Te soczewkowate rozdwojenia s albo do paskie i

wówczas niepozorne albo te mocno na zewntrz wydte, i wówczas wpadaj odrazu w oko.

Rozdwojenia te wypenione istot pierwoszczowatej natury, barwn, pomieszan z drobinkami

tuszczu, tworz wanie tak zwane pcherzyki barwne. Patrzc na nie z góry widzimy e s bardzo

rónych rozmiarów, zarysów nieregularnych i zupenie niesymetrycznie rozmieszczone. Julo kilka

ich ley tak blizko siebie e si z sob stykaj, ju te przestrze midzy ssiedniemi jest wiksza

jak ich rednice. Ta zewntrzna bona przylega tylko do rodkowej masy kory, a po zupenem wy-
schniciu zlepia si z ni, zreszt nie pozostaje jednak w adnym z ni stosunku.

Wewntrzna masa kory skada si z licznego splotu wókien pomieszczonych w bezbarwnej wo-
dnistej, lekko ziarnistej istocie. Ten sprot wókien skada si z walcowatych, rozgazionych, grubo-

ciennych, z pocztku wodnist ciecz, nastpnie powietrzem wypenionych rur, od 15 do 35 m. m.

^-z Tokich. ciaidri ich do 10 m. m. grube, skadaj si. z galaretowato mikkiej, grubej, niewyranie

warstwowatej, bezbarwnej istoty, tworzcej grub pochw, mocno przylegajc do wewntrznej

cienkiej, tgiej i barwnej bony. Bona ta posiada zgrubienia sieciowate lub okrgemi albo szparko-

watemi wobieniami opatrzone. Bona wewntrzna skada si z istoty jednostajnej, poprzecznie

warstwowat ej; jest tga, rónie zabarwiona, lecz silniej zewntrz jak wewntrz, do 7,7 m. m. gruba.

Niektóre z rur tworzcych splot wewntrznej masy kory doszedszy do jej bony wewntrznej

przebijaj j, zrastaj si z ni i wchodz do rodka zrosozarodni. Galaretowata pochwa ich jednak

dochodzi tylko do wewntrznej bony kory, przylega do niej mocno, zlewa si z ni nieznacznie,

lecz na drug stron ju nie wychodzi. Tylko wewntrzna, zgrubieniami opatrzona rurka, zrasta

si najprzód nader mocno z bon, któr przebija, a wychodzc z niej do wntrza zrosozarodni
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jest jeszcze z pocztku otoczon ze wszech stron jej wypuklink, która jednak powoli znika zu-

penie.

W suchym jednak stanic kora inaczej wyglda; galaretowate bowiem pochwy rur rodkowej

masy zlepiaj si pomidzy sob, ciecz wypeniajca t warstw wysycha, rury rodkowego splotu

wypeniaj si powietrzem, w skutek czego widzimy pozornie tylko jednorodn warstw, na ze-

wntrz i wewntrz silniej zarysowan, a wewntrz poprzerzynan licznymi, powietrzem wypenio-

nymi kanalikami.

Rurki woni przebiegajce wewntrz zrosozarodni s albo walcowate, albo te wstakowato
spasczone, zarysy ich nie proste, ale w wielu miejscach pehcrzykowato wydte. Rozgaziaj si
one albo dwudzielnie, albo nieregularnie, a odnogi ich juto cz si w sie z rurkami ssie-

dnich, albo wybiegaj w liczne wolne, obe kece. Rozgazienia pochodne s zazwyczaj ciesze
od pierwotnych, wszystkie jasno brunatno zabarwione. cianki ich s tu ciesze, a zgrubienia daleko

wyraniejsze jak w odnogach rozgaziajcych si. w korze. Zgrubienia te maj posta brodawe-
czek, juto czcych si nieregularnie, juto w poprzeczne piercienie, ju te zlewaj si w sie,

a wówczas wolne od zgrubie miejsca wydaj si by, z góry patrzc, szparkowalemi wobieniami.
Zgrubienia te s bardzo wypuke, przechodz bezporednio w cienk niezgrubion warstw, w prze-

ciciu wic optycznem, to jest patrzc na nie z boku, pod drobnowidzm, warstwa niezgrubion
wydaje si. by delikatn lini, nad któr wyskakuj zgrubienia pod postaci wysokich karbowa-
nych zbków. W suchym jednak stanie zgrubienia te tracc wod zlepiaj si z warstw niezgru-

bion, zarysy ich zacieraj si nader mocno i powierzchnia rurek woni wydaje si by tylko

nieregularnie pomarszczon.

Masa zarodników i woni bardzo zmiennej barwy, najczciej gliniaslo-brunatnawa, czasem sza-

rawa, giiniasto-zielonawa, somiasto-ólta, róowawa, purpurowa lub fiolotowo-czerwonawa.

Znujdoivunie sir. — Najpospolitszy ze wszystkich luzowców w caej Europie, znaleziony take

we wszystkich czciach wiata.

165. I. olbrzymi. L. fiavo - fusca (Ehren.). — Zrosozarodnie okrgawe, wielkoci orze-

cha woskiego lub sporej gruszki, o powierzchni mej, gadkiej, lub niewyranie sieciowatej, szarawo-

umbrowej. Masa zarodników i woni szarawo-urabrowa. Zarodniki malekie, delikatnie kolczaste,

od 3,3 do 5,8 m. m. wielkie.

1818. Diphtherium flavo-fuscum. Ehrenb., Silv., Berol., p. 27, f. 3.

1829. Reticularia flavo-fusca. Fr., 1. c, III, p. 88. ,|

1833. Reticularia testacea. Wallr., FI., er. gcr., n° "SC.
y

l

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zosta opisanym po raz pierwszy prez Ehrenberga, który

poda wcale niezy rysunek pokroju woni, a nic znajc woni rulika, lub te moe zudzony

rozmiarami, utworzy dla tego ustroju nowy rodzaj Diphtherium. Fries przeniós go do swojej Re-

ticularii z tyche samych zapewne powodów. W ostatnich czasach znajdujemy wzmiank Hoffmana

w « Botanische Zeitung» z r. 186:2 (p. 180), e kora tego gatunku skada si z dwóch bon, lecz o

przeniesieniu go do rulika mimo to nic nie wspomina.

Opis. — Gatunek ten odznacza si okazaymi rozmiarami, dochodzi niekiedy wielkoci pici

dziecicej. Lenia szczególniej w okazach zwieszonych mocno rozwinita. Od samego spodu tworzy



LUZÓWCE. 28!*

ja warstwa zdbniaego, czarno-brunatnego, bezksztatnego pierwoszcza, od
;

niej ku górze ida liczne

warstwy bonek lekko falowatych, stykajcych si nieraz z sob, tak e tworz liczne, poziomo wy-

duone, nie ze wszech stron zamknite pcherzyki, juto puste, ju wypenione ziarnistem, orze-

chowm, pierwoszczem. Budowa ta i dalej ku górze si powtarza, z ta rónic e pcherzyki staja

si wicej zaokrglone, lecz take nie ze wszech stron zamknite, czsto o ciankach poszarpanych,

wyduajcych si w wókna lub pachty bony, jcdnem sowem, tworzy si tu niby mikiszowa

tkanka. Kora, o ile na suchych okazach zbada mogem, podobnej budowy, w gównych zarysach,

jak u rulika graniastego, tylko pokrywajce j pcherzyki barwne s daleko liczniejsze, stykajce

sie bokami, lecz daleko drobniejsze. Bardzo czsto kora ta pokryta jest na zewntrz warstw, do

budowy zrosozarodni niezuytego pierwoszcza, sieciowao rozgazionego i zdbniaego, niekiedy

biaawego, wówczas staje si nader kruch.

Woni podobnego pokroju jak w poprzednim, na suchych okazach niepodobna zbada jakiemi

zgrubieniami pokryta w modoci. Zarodniki o bonce kolczastej. Masa zarodników, woni i kora

jednakowo szarawo-umbrowo zabarwione.

Znajdowanie si — Kódno pcd Warszaw (Rostafiski); Berlin (Ehrenberg); Halla nad Sal

(W. De Bary); Turyngia (Wallroth); Pontigny (Gauvin).

Cobniwia.

Juto pojedyncze zarodnie, ju yowate pierwoszczowocnie, nieregularnie lub ucitem wieczkiem

pkajce. Woni o rurkach lun sie tworzcych, wybiegajcych w liczne wolne koce nieprzy-

ronite nigdzie do cianki zarodni.

Lignidium Pr.; Perichama Fr.; Trichia Wallr.; Arcyria Pr., Wgd.; Ophiolheca Currey, pr. p.

Wzmianka historyczna. — Nalece tu gatunki luzowców w dawnych czasach mniej znane, róne

przechodziy koleje, o ozem przy kadym gatunku szczegóowiej wspomn, tutaj dodam tylko e
pierwoszczowocnie jednego z nich zostay przez Currey opisane pod nazw Ophiotheca. Nazwa ta

odnoszca si wycznie do ksztatu, nie moe by jednak utrzyman. Liczne gatunki opisane przez

angielskich autorów, okazay si by pierwoszczowocniami po wikszej czci do dorzutki nale-
cemi, inne s mi nieznane, i mog równie dobrze tu jak do kdziorków nalee.

166. C. serpula (W g d.). C. ezogaczek. — Pierwoszczowocnie yowate, obe, pezajce,

óte. Masa zarodników i woni zoto-óta. Woni o rurkach walcowatych, nader cienkociennych,

3,3 m. m. szerokich, wybiegajcych w liczne, wolne, ucite koce. Zgrubienia pod postaci pier-

cieni, od 0,4 do 0,7 m. m. wysokich. Zarodniki 10,8 m. m. wielkie, opatrzone zgrubieniami cien-

kiemi listewkowatemi, poczonemi w sie, o okach wieloktnych, wraz ze zgrubieniami 11,6 m. m.

wielkie.

1863. Arcyria serpula. Wgd., 1. c, III, p. 44, t. III, f. 18.

— Arcyria anomala. D. By. msc. J&?
t873. Corniwia serpula. Rfski in Fuck. Sym. Myc, 2. Nach., 76..1 W>x

Jl

Wzmianka historyczna. — Gatunek odkryty przez De Barego, zosta po raz pierwszy opisany przez

Wiganda pod strzpkiem. Autor ten nie wspomina jednak stosunku woni do cianki zarodni, i nie

wie e sieci jej s zupenie wolne.

ART. I. 10
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Opis. — Gatunek ten o ile dotd wiadomo, wystpuje tylko w postaci pierwoszczowocni yowa-
tych, obych, pezajcych, poskrcanych, od przewiecajcych zarodników ótych. cianka zarodni

pka nieregularnie, jest honk nader delikatn, prawie zupenie bezbarwn. Woni tworzy sie

do lun, wybiegajc w liczne wolne odnogi, o kocach ucitych lub tpo zaokrglonych. Rurki

woni 3,3 m. m. szerokie, o ciance nadzwyczaj cienkociennej, przewiecajcej, pokryte tgicmi

piercieniowatemi zgrubieniami, od 0,4 do 0,7 m. m. wysokiemi. Piercienie te juto s bardzo

gsto rozmieszczone tak, e przestrze midzy nimi powstajca wyrównywa szerokoci piercienia,

ju ló znaczne przestrzenie pozostaj bez zgrubie. Zarodniki kuliste pokryte listewkowatemi zgru-

bieniami, o listewkach nader cienkich, do wysokich, poczonych w sie, o oczkach do regular-

nych, wielokatnych, od 10,8 do 11, m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — Gatunek nadzwyczaj rzadki : Freiburg w Bryzgowii (Dc Bary); Herrenhauscn

(Wigand); w obu razach na zuytj korze garbarskiej.

167. C. circumsci ssa (W alr.). C. zotowosa. — Juto zarodnie kulistawo-spaszczone,

ucitem wieczkiem pkajce, ju pierwoszezowocnie yowate, obe, pezajce, poskrcane, rodko-

wym szwem lub te nieregularnie pkajce, opowierzchni mej, kasztanowato-brunatnej. Woni o

rurkach cienkociennych, 2,5 ni. m. szerokich, wybiegajcych w. liczne wolne odnogi, o kocach
zazwyczaj lekko rozdtych. Zgrubienia pod postaci zrzadka rozrzuconych kolców zakrzywionych,

spiczastych, 1,6 m. m. wysokich. Zarodniki gadkie, od 8,3 do 9,2 m. m. wielkie.

1825. Lignidium quercinum. Fr., Stirp. femsj., p. 83.,

1833. Trichia circumscissa. Wallr., FI. er. ger., n° 2219.

1849. Arcyria glomerata. Fr., Sm. Yg. Sc, p. 457.

1854. Ophiotheca chrysosperma. Currey., Microsp. Jour., p. 240., t. IX, f. 1-5.

1867. Trichia Curreyi. Crouan, 1. c, p. 16.

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten wspomniany po raz pierwszy przez Friesa, zosta jednak

dopiero przez Wallrotha opisany, którego te nazwisko przyjem. Frics w Summa V. S. przeniós

go do Arcyryi i opatrzy now, bardzo niewaciw nazw. Wreszcie Currey poda doskonay rysunek

woni, a majc przed sob tylko pierwoszezowocnie utworzy nowy rodzaj Opiotheca.

Opis. — W formach typowych luzowiec ten wystpuje pod postaci zarodni kulistych, lekko

spaszczonych, mych, kasztanowato-brunatnych, pkajcych mniej wicej w poowie wysokoci

ucitem wieczkiem. Rzadziej zdarzaj si tobarwne pierwoszezowocnie yowate, tgie, obe, pe-

zajce, rozmaicie pokrcone lub w obrczki zronite, zazwyczaj nieregularnie, niekiedy wedug
Gurreya, podunym szwem pkajce. cianka zarodni jest bonk tg, bardzo ót, pokryt na

zewntrz mocno z ni zronit grub warstw ziarnistej, bruriatnj istoty ustrojowej.

Woni o rurkach cienkociennych, lun sie tworzcych, 2,5 m. ni. szerokich, wybiegajcych

w liczne wolne odnogi, o kocach zazwyczaj lekko rozdtych, rzadziej za mocno spiczasto wydu-

onycff? '^grubienia pod postaci kolców spiczastych, czsto lekko zakrzywionych, tgich, 1,6 m. ni.

wysokich,^ zrzadka* if>o powierzchni rurek rozrzuconych. Zarodniki gadkie, ód 8.3 do 9,2 m. m.

rednicy wielkie,- ••djokadhic kuliste. W suchym stanie cianki zarodni s ódkowato stulone, tak je

te rysuje Currey, czy je jednak z woni za pomoc cieniutkich wókicnek, które zupenie nie

istniej i s utworem fantazyi szanownego autora.

Zarodnie po odpadniciu wieczka pozostaj na podou pod postaci malekich miseczek o ucitym,
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gadkim brzegu. Niekiedy na tern samem podou spotykaj si i zarodnie i pierwoszczowocnic.

Znajdowanie si — Gatunek bardzo rzadki, Szwecya koo Fcmsjo (Fries); Nordhausen (Wallroth)-

Strasburg (Delbrouek); i w Anglii (Currey).

OliGONEMA. RFSKI. MaO.

Pojedyncze zarodnie, nieregularnie pkajce. Woni skadajca sic z licznych, wolnych, w ko-
cach zamknitych rurek.

Trichia sp., Libert.

Wzmianka historyczna. — Jedyny tu nalecy gatunek zosta odkrytym przez pann Libert, i wy-

danym przez ni w zbiorze rolin skrytopciowych z Ardenów pod nazw Trichia nitens Per. lu-

zowiec ten nie ma jednak nic wspólnego z kdziorkiem, piercieniowate zgrubienia woni od razu

wskazuj jego pokrewiestwo ze strzpkiem. Jestto gatunek zajmujcy w pokrewiestwie strzpko-

watych takie miejsce wzgldem strzpka, siateczni i cornuvii, jakie w pokrewiestwie kdziorko-

watych zajmuje kdziorek wzgldem zapletki.

168. O nitens(Lib.).i)/. byszczca. — Zarodnie kuliste, beztrzoneczkowe, lece w kilku

warstwach na sobie, tworzc placki kilka, M. wysokie, a niekiedy kilka centymetrów rozlege. cianka

pojedynczych zarodni tga, óta, wietnie byszczca si. Woni skadajca si z licznych wolnych

rurek, w obu kocach tpo zamknitych, rozmaicie pokrzywionych, 4,2 m. m. szerokich. Zgrubie-

nia skadaj si z bardzo nielicznych, tgich, nizkich piercieni. Zarodniki kuliste opatrzone listew-

kowatemi w sie poczonemi zgrubieniami, 12,5 m. m. wielkie.

1834. Trichia nitens, Libert non Pers. ! in Lib. plant. Ardnen. collec, fasc. III, n° 277.

Opis — Gatunek ten przypomina swoim pokrojem odrazu niektóre formy siateczni gromadnej.

I tutaj bowiem pojedyncze zarodnie nadzwyczaj drobne, od 1'5 do f/2 M. rednicy majce, le
w kilku warstwach na sobie, tworzc paski par M. wysokie, a kilka centymetrów wielkie. cianka

zarodni jest byszczca, óta, tak jednak tga e nie widziaem nigdy w naturze otwartych za-

rodni. Rurki woni zazwyczaj pojedyncze, wyjtkowo rozwidlone, lub w piercie zronite, s
4.2 m. m. szerokie, o kocach zaokrglonych , niekiedy lekko rozdtych. Dugo rurek zmienna,

lecz zazwyczaj s one tylko kilka lub kilkanacie razy dusze od szerokoci, i zawsze rónie poskrzy-

wianc. Zgrubienia w postaci tgich, bardzo nizkich i bardzo nielicznych piercieni ; na jednej

rurce bywa ich tylko kilka. Zarodniki kuliste opatrzone listewkowatemi zgrubieniami poczonemu
w sieci, o oczkach wieloktnych. Listewki s cienkie, mniej wicej od 0,5 do 0,8 m. m. wysokie, po-

kryte nieraz chropowatymi wyrostkami zdarzajcymi si take i na reszcie bonki zarodników.

Znajdowanie si. — luzowiec ten naley do wielkich rzadkoci, po raz pierwszy zosta znaleziony

w Ardenach przez pann Libert, a w ostatnich czasach nad Renem przez Fuckla.

Pokrewiestwo 3. — Perichsenaceas. Dorzutkowate.

Zarodnie lub pierwoszczowocnie, o ciance pojedynczej lub podwójnej, z których zewntrzna

czsto zwapniona. Woni pozbawiona charakterystycznych zgrubieli, poczona w sieci przyro-

nite do górnej czci cianki zarodni, bardzo czsto zanikowo wyksztacona.
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Perich.ena (Fr.). Dorzutka.

Juto pierwoszczowocnie, ju zarodnie czsto regularnie ucitem wieczkiem pkajce. Woni ju
tworzca gste sieci przyronite nicktóremi odnogami do górnej czci cianki zarodni, a innemi

wybiegajca wolno, ju te zanikowo wyksztacona, tak e w caej zarodni zaledwie lady jej odszuka

si daj. Rurki woni pozbawione zewntrznych zgrubie, lecz czasem zbkowate.

Mucor Scop.; Lycoperdon Batsch. ; Sphserocarpus Buli.; Tricbia Pers., Schr ; Tubulina Poir.

;

Licea Pers., Wallr.; Physarum Scbum. ; Periehsena Fr., 18!7. Symb. Gaster., p. 11, 1. c, III,

p. 190.; Stegasma Gorda; Ophiotheca sp. Anglorum !

Wzmianka historyczna. — Nalece tu gatunki luzowców pomieszczone przez dawnych autorów

w rozmaitych rodzajach, zostay po raz pierwszy, w roku 1817 opisane przez Friesa pod nowo utwo-

rzonym przez niego rodzajem Perichama, który wedug tego autora mia si róni od Lacei obec-

noci woni i zarodniami otwierajcemi si ucitem wieczkiem. W póniejszych czasach

pomieci tu Fries i inne luzówce nieregularnie pkajce, których woni sabo tylko bya rozwi-

nita. Gorda pragn w roku 1842 rozdzieli rodzaj ten na dwa bez adnej podstawy. Wreszcie

w ostatnich dwóch dziesitkach lat liczne dorzutki wystpujce pod postaci pierwoszczowocni zo-

stay opisane przez angielskich autorów pod nazw Ophiotheca, której jeden gatunek jak wiemy

naley take do Gornuwii. Z szeregu gatunków, które Fries wczy do Perichamy, wyczyem P.

strobilina bdc prawdziwym grzybem ; P. contorta bdc kdziorkiem. Zmieniem take cha-

rakter rodzaju, gdy w wikszoci razów woni skada si z rurek poczonych w sieci a nie z poje-

dynczych rurek jak to przypuszcza Fries.

169. P. depressa. Lib. D. paska. — Zarodnie mocno spaszczone, gromadnie skupione,

wieioktne, stykajce si bokami, brunatno-czerwone lub brunatno-orzechowe, lnice, otwierajce

si ucitem wieczkiem. Masa zarodników i woni óta. Woni do rozwinita, o rurkach w ró-

nych okazach rónie szerokich, od 0,8 do 1,2 lub od 2,5 do 3,3 m. m. Zarodniki kuliste, gadkie,

od 9,1 do 11,6 m. m. rednicy majce.

1834. Perichsena vaporaria. Sz., Amer. fg., n° 2311.

1837. Perichama depressa. Libert, PI. Ardnen. coli., faso. IV, n° 378.

1842. Stegasma depressum. Gorda, Icon., IV, p. 58, l. 111, f. 43.

Opis. —Pokrój tego luzowca jest nieledwie jedyny w swoim rodzaju. Zarodnie mocno spaszczone,

wieioktne, szerok podstaw na podou stojce, stykaj si cile bokami. Barwa ich czerwono lub

orzechowo-brunatna. Otwieraj si ucitem, bardzo sabo wypukem wieczkiem. cianka zarodni

podwójna. Caa masa zarodników i woni otoczona jest ze wszech stron bon cienk, leg, jedno-

stajn, ciemno-ót, silnie pczniejc w wodzie. Ta wewntrzna cianka przyronita jest do

zewntrznej bardzo grubej, kruchej, skadajc si z ziarnistej ciemno-brunatnej istoty i bardzo

nielicznych i drobnych krysztaków wapna. Obie te cianki s w suchym stanie zupenie ze sob

zronite, tak e przy pkaniu zarodni obie zostaj ucite. Po umieszczeniu jednak wieczka w wodzie

wewntrzna cianka zaczyna daleko silniej pcznie, wystpuje na zewntrz tworzc w okoo zewn-

trznej cianki jasno-óty brzeg, a po niejakim czasie obie daj si z atwoci od siebie oddzieli.

Masa woni i zarodników óto zabarwiona. Rurki woni tworz do silnie rozwinit sie przy-
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roniet licznemi odnogami do wewntrznej cianki wieczka, zarysy ich nieregularnie falowate, po-

wierzchnia zazwyczaj gadka, niekiedy malekiemi nieregularnenii drobinkami pokryta. W rónych

okazach szeroko rurek bywa róna, w jednych waha sio midzy 0,8 a 1,2, w innych midzy 2,5

a 3,3 m. m., tu i owdzie zdarzaj si pcherzykowate rozdcia do 4,4 ni. m. szerokie. Zarodniki .

kuliste, gadkie, od 9,1 do 11,6 m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — Gatunek ten spotyka si w Europie do czsto na korze garbarskiej, rzadziej

na innem podou.

170. P. corticalis (B atsc h .). D. pospolita. — Zarodnic splaszczono-kuliste, gromadnie na

wspólnej leni stojce, ucietem wieczkiem pkajce, typowo óto-brunatne, niekiedy od silnego

zwapnienia ciemno-szare lub mleczno-biae. Woni zanikowo wyksztacona, o rurkach 0,8 do

2,5 m. ni. szerokich. Zarodniki gadkie, od 1,8 do 12,5 m. m. wielkie.

1783. Lycoperdon corticale. Batsch., Elech., p. 155, n" 30.

1791. phserocarpus sessilis. Buli., Ghamp., p. 132, t. 417, f. 5, non Sow.

1796. Trichia gymnosperma. Pers., Obs., I, p. 03, n° 116, t. VI, f. 1, 2.

1797. Trichia circumscissa. Schrad., Nv. pi. gen., p. 19.

1801. Licea circumscissa. Pers., Syn., p. 196.

1803. Physarum luteo-album. Schum., FI. Ssali., n° 1430.

1808. Tubulina circumscissa. Poir., Enc, VIII, n° 5.

1817. Pericha3na populina. Fr., Syrii, gast., p. 12.; GreY., Scot. eryp. fi., t. 252.

1829. Periehama populina, fi sorbea. Wein in Fr., 1. c, III, p. 192.

1817. Perichcena quercina. Fr., Sym. Gast., p. 12.

— Trichia varia subrufescens. Bong. Herb. !

1833. Licea cjuercina. Wallr., FI. er. ger., n° 2103.

1834. Perichcena marginata. Sz., Amer. fg., n° 2310. \;

1852. Licea artocreas. Berk et Raven., Fg. Garol. Exic, Fasc. II, n° 82.

1873. Pericuena artocreas. Berk et Rav. — Gfr., Greoill., 1. c, n° 37C.

Wzmianka historyczna. — Gatunek najpospolitszy ze wszystkich dprzutek", wspomniany po raz

pierwszy przez Batscha, w kolei czasów otrzyma cay szereg synonimów. Z tych wspomn tylko e
Physarum luteo-album Schum., Pericuena quercina Fr., a przedewszystkiem Pericuena marginata

Sz. odnosz si do okazów o ciance mniej lub wicej zwapnionej i ztd biaawej. Pericuena arto-

creas Berk et Rav. majca si róni wedug autora zarodnikami wrzecionowatymi, w rzeczywistoci

niczem si nie róni, gdy zarodniki tej dorzutki w suchym stanie s stale ódkowato zaschnite, a

pod wpywem wody przyjmuj normalny ksztat kulisty.

Opis. — Gatunek ten wystpuje w bardzo rónych formach pokroju, a barwa cianki zarodni

jest jeszcze bardziej zmienna. Zazwyczaj na mniej lub wicej silnie rozwinitej leni stoj gromadnie,

lecz nie skupione, liczne zarodnic kulistawe, lekko spaszczone, pkajce ucietem wieczkiem, o



294 PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM VI.

ciance óto-brunatnj. Niekiedy jednak zdarzaj si okazy tak skupiono stojce, e si stykaj
bokami i od wzajemnego nacisku s w nasadzie wieloktne. Dalej róny stopie zwapnienia powo-
duje róne zabarwienia zewntrznej cianki. I tak zdarzaj si midzy typowemi niekiedy zarodnic

ciemno-szare lub te wszystkie zarodnie jednego okazu maj tak barw; widziaem take okazy od
silnego zwapnienia mleczno-biae (zbierane przez Jacka w okolicach Salemu, które odpowiadaj
najzupeniej diagnozie Perich. marginaty Schweinitza z pónocnej Karoliny), ze wszystkiemi przej-

ciami do typowych, ótó-brunatrio zabarwionych. Zreszt spotykaj si niekiedy przejcia od po-

jedynczych zarodni do pierwoszczowocni pod postaci zarodni nerkowatych lub krótko wyduonych,
pezajcych. Budowa cianki zarodni taka sama jak w poprzednim gatunku. Wewntrzna bona je-

dnostajna, cienka, pczniejca, sprysta, óta, pokryta na zewntrz tg, grub bonk, mocno
ziarnist kor, z któr jest w zupenoci zronita. W tej zewntrznej warstwie znajduj si mnie"]

lub wicej liczne, drobne krysztaki wapna. Woni mniej lub wicej rozwinita, nie wystpuje
jednak nigdy tak silnie jak w poprzednim gatunku ; sieci jej przyronite do wewntrznej cianki

wieczka. Rurki jej zazwyczaj od 0,7 do 1,2 m. m. szerokie, wyjtkowo dochodz 2,5 m. m. szero-

koci, typowo s tylko lekko karbowane, niekiedy jednak pokryte nieregularnemi, bardzo drobnemi

ziarnami. Zarodniki od 10,8 do 11,5 m. ni. wielkie, gadkie i -kuliste, w suchym stanie skadaj si
zawsze ódkowato.

Znajdowanie si. — Gatunek ten z dorzutki jest najpospolitszym ze wszystkich w Europie. Wi-

dziaem okazy z Algeryi i pónocnej Ameryki.

Uwaga. — Fries nazwa róne gatunki dorzutki wedug drzew na których korze ten lub ów ga-

tunek mia si wycznie przytrafia; i tak dorzutk pospolit nazywa Perichsena populina, kiedy

tymczasem gatunek ten bywa znajdowanym nie tylko na topoli ale take na lipie, wizie, dbie, jarz-

bie, jesionie i jaowcu, dlatego to nazw tych, jako na mylnem twierdzeniu opartych, nie przyjem.

171. P. fu sco-a t ra (Sibth.). I), p o />: r e von a. — Zarodnie przewrotno-jajowato-kulistawe, kaszt-

nowato-czarniawe, pkajce ucitem, mocno wypukem wieczkiem. Woni zanikowo wyksztacona,

o rurkach 1,7 m. m. szerokich. Zarodniki brodaweczkowate, od 12,5 do 13,3 m. m. wielkie.

1772. Mucor Lycoperdoides. Scop., Ann. Hich. Nat., IV, t. 1, f. ii.

1794. Trichia fusco-atra. Sibth., FI, Oxon., n" 1152.

1803. Sphrerocarpus sekilis. Sow., Engl. fg., t. 258, non Buli. !

N
1805. Licea circumscissa, p abietina. A et Sz., p. 108.

1817. Perichama abietina. Fr., Sym. gast., p. 17.

1844. Perichaina microcarpa. Sauter w Rabenh. Deut. er. 11., n° 2180.

Wzmianka historyczna. — Dorzutka ta wspominana przez dawniejszych autorów, zostaa dopiero

przez Albertiniego i Schweinitza dokadnie opisan. Wyborny rysunek pokroju znajduje si w dziele

Sowerby'ego. Nazw przyjt przez Friesa zmieniem dla powodów w powyszej uwadze wspo-

mnianych.

Opis. — Gatunek ten rónicy si od poprzedniego przedewszystkim wikszymi i brodaweezko-

watymi zarodnikami, odmienny ma take pokrój. Na silnie rozwinitej, ciemnej, mej leni

stoj gromadnie przewrotnie-jajowate, wazk nasad oparte, kasztanowato-czarniawe, me zarodnie.

S one nieco wypuke a nie spaszczone jak w poprzednim, ztd i wieczko jest wypuke.
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Wewntrzna budowa jak w poprzednim. Bona wewntrzna jednostajna, cienka, pczniejca,

sprysta, jasna, brudno-ótawa, zronita z zewntrzna kora tga, grub, kruch, mocno grubo-

ziarnista, ciemno zabarwion. Woni sabo rozwinita, sie jj przyronita do wewntrznej bony

wieczka, rurki sieci do 1,7 m. m. szerokie, typowo nieregularnie karbowane, bywaj niekiedy po-

kryte nieregularnemu ziarnami. Woni wystpuje tu silniej jak w porzednim gatunku, ale nie

bywa nigdy tak rozwinita jak w dorzutec paskiej. Dotychczas nic widziaem zwapnie w korze.

Znajdowanie si. — Gatunek ten rzadszy od dwóch poprzednich dorzutek, widziaem tylko okazy

z Pinzgau w Tyrolu, zbierane przez Sautera, Znaleziony na uycach (Albertini); w Szwecyi (Fries);

w Anglii (Sowerby).

172. P. liceoides Rfski. D. beziotosek. — Zarodnie malekie, kuliste, brudno-ezarniawo-

óte, nieregularnie pkajce, o.ciance pojedynczej. Woni prawie zupenie niewyksztacona. Za-

rodniki gadkie, od 9,2 do 10 m. m. wielkie.

1863. Licea pannorum Cnk. in Pringsh. Jahrb., 1. c, p. 407, non Wallr. !//^3 5/

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku s wedug Cienkowskiego biae, a mode niedojrzae zaro-

dnie ciemno-czerwone. Zarodnie s malekie, od 0,3 do 0,5 M. w rednicy majce, kuliste, szerok

nasad na podou siedzce, brudno-czarniawo-óte, nieregularnie pkajce.

cianka zarodni jest bonk jednostajn, delikatn, cienk, prawie bezbarwn, na zewntrz niere-

gularnemi ziarnami pokryt. Masa zarodników óta. Woni zupenie nierozwinita; tylko przy

usilnem szukaniu daje si odnale tu i owdzie krótka, niekiedy rozwidlona rurka ze wszystkich

koców otwarta.

Znajdowanie si. — Dotychczas widziaem tylko okazy z okolic Berlina (Cienkowski).

173. P. variabi lis R f s Je i. D. jasna. — Juto malekie kuliste, szerok nasad na podou
oparte zarodnie, ju pierwoszczowocnie yowate, pezajce, nerkowate lub rozmaicie poskrcane,

niekiedy sie tworzce, blado-óte. Woni bardzo silnie rozwinita, o rurkach pikowanych, od

1,7 do 2,3, wyjtkowo do 4,2 m. m. szerokich, w gst sie poczonych, nielicznemi odnogami do

górnej cianki przyronitych i wybiegajcych w liczne wolne koce. Zarodniki gadkie, 10 m. ni.

wielkie.

? 1868. Ophiotheea pallida. B et C. in Berk. Gub., n" 544.

Wzmianka historyczna — Synonim Berkeleya pooyem ze znakiem zapytania, gdy opis jest zbyt

krótki aby mona by pewnym tosamoci tego luzowca.

Opis. — Dorzuka ta wystpuje juto pod postaci zarodni, ju pierwoszczowocni zawsze blado-

óltych, nieregularnie pkajcych ; zarodnie s mae, kuliste, szerok nasad na podou sie-

dzce, pierwoszczowocnie za wystpuj pod bardzo rónym pokrojem, najczciej s one yowate,
pezajce, juto nerkowato, ju inaczej poskrzywiane, niekiedy w sie poczone, zdarzaj sie

jednak i okazy w których pierwoszczowocnie maj posta nieregularnych grudek, do 2 M. rednicy
majcych.

cianka jest bonk pojedyncz, bezbarwn lub lekkim brudno-ótym odcieniem zabarwiona

gadk lub na zewntrz nielicznemi, nieregularnemu ziarnami pokryt. Woni silnie rozwinita, gst
sie tworzca, nieliczne tylko jej odnogi przyrastaj do górnej cianki zarodni, a liczne wybiegaj
wolno w tpo zaokrglone koce. Rurki woni nie s gadkie, lecz o ciance tak powypuklanej,
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e w przeciciu oplycznem wydaja sio by gsto pikowanc. Szeroko ich waha si midzy 1,7 a

2,5 m. m., tu i ówdzie zdarzaj sic jednak wydcia do 4,2 m. m. szerokie.

Znajdowanie si. — Gatunek nadzwyczaj rzadki w Europie. Bonn (Nces jnor.); OEstrich nad

Renem (Fuckel) i Kuba, jeeli synonim Berkeleya tu rzeczywicie naley.

174. P. F?iosiana Rfski. /). Friesa. — Pierwoszezowocnie yowate, obe, lekko spa-

szczone, pezajce, poskrzywiane lub w sie poczone, oliwkowo-umbrowc, nieregularnie pkajce.
Woni silnie rozwinita, o rurkach pikowanych, od 1,7 do 2,5 m. m. szerokich, w gst sie po-
czonych. Zarodniki od 8,3 do 0,2 m. m. wielkie, prawie gadkie. cianka podwójna, zewntrzna

nieregularnie ziarnista, wewntrzna delikatnie lecz regularnie brodaweczkowata.

? 1873. Ophiothcca umbrina. B et C. Cfr., Grevill., 1. c, n° 372,

Wzmianka historyczna. — Opis Berkeleya zbyt jest pobieny i niedokadny aby mona si z pewno-

ci o tosamoci tego gatunku przekona, dlatego nazwaem go ku pamici Friesa, od którego okazy

te otrzymaem.

Opis. — Gatunek len od wszystkich innych dorzutek odrónia si na pierwszy rzut oka barw
pierwoszczowocni, a przedewszystkiem budow cianki wewntrznej. Pokrój pierwoszczowocni po-

dobny do poprzedniego gatunku, s one yowate, obie, lekko spaszczone, poczone w sieci.

cianka zarodni podwójna; zewntrzna bezbarwna, tsza, pokrya licznemi, wielkiemi, nieregu-

larnemu ziarnami, wewntrzna nadzwyczaj delikatna, lekko zabarwiona, nader delikatnie lecz regu-

larnie brodaweczkowata. Woni silnie rozwinita, o rurkach nielicznemi odnogami do górnej

czci cianki przyronitych, w sie poczonych i licznych wolno wybiegajcych, typowych odno-

gach. Rurki jej nie s gadkie, lecz gsto pikowate, szeroko ich waha si midzy 1,7 a 2,5 ni, m.

Znajdowania si. — Gatunek ten otrzymaem od Friesa, okazy pochodziy z pónocnej Karoliny,

gdzie zostay znalezione przez A. Curtisa.

Nastpujce gatunki dorzutki nie s mi znane :

1873. Perichwna irregularis. B. et C. Cfr. Grevill., n°37.

1868. Gphiotheca Wrightii. B. et C. Cfr. Berk. Cub., ii" 544.

Uwaga. — W roku 1827, opisa Martius, w « Nova ActaLeop. Car., v. X, II, p. 503, n° 10, t. 46,

f. 10. », bardzo szczególny luzowiec, który znalaz w Brazylii, pod nazw « Cirrholus flainisn. O

ile z rysunku i opisu na swoje czasy wybornego, wnosi mona, ustrój ten nader szczególny two-

rzy osobny rzd w gromadzie luzowców. Ma on posiada podsad wownicowato zwinita i wo-
ni. O budowie tej ostatniej nie znajduj si adne szczegóy podane, dlatego te nie majc okazów

do poszukiwania, uwaam za najstosowniejsze tymczasem odesa ciekawych tylko do róda.



LUZÓWCE. "i 07

SPIS TWORÓW OPISANYCH POD LUZOWCAMI

JUTO ZUPENIE WTPLIWYCH JU NALECYCH DO GIIZYBÓW LUB POROSTÓW.

1. Arcyria albipes Opiz, jest jakim kubeczkiem zapewne Craterium loucocephalum, okazy jakie mia-

em s zbyt liche eby pozwalay rzecz te stanowczo rozstrzygn; zasuguje na wykrelenie.

2. Arcyria coccinea Duby, patrz Clathroides.

3. Arcyria fuloa Rpensch., jest Coniocybe furfuracea.

4. Arcyria ramulosa Wgd, patrz Trichia ramulosa Rudol.

3. Arcyria violacea. FI. elan., t. 1364, f. 1. « Arcyria cylindrica, subgregaria erecta violacea peridio

elongato ovato » mówi opis. Fries w Systema myc. (III, p. 181) wspomina o niej, przypuszcza-

jc, e to jest tylko forma wyduona z Arcyria cinerea. Tymczasem w Summa vegetabilium

Scandinavi?e, na stronie 455, nazywa to Stemonitis protracta, cytujc tylko figur flory duskiej

i niedoczajc adnego opisu. Najwaciwiej wiec gatunek ten, jako najzupeniej wtpliwy,

zupenie wykreli.

43. Badhamia incarnata Oud. Pan I. A. C. Oudemans opisa ten gatunek w « Nederlandsch Kruidkun-

dis Archief, 2 e ser., vol. I, p. 166, n° 27 (1872), charakteryzujc go w nastpujcy sposób «Pe-

(( ridia, gregaria tenuia, tandem rupta et evanascentia, basi eorum tantum persistente. Conti-

« nent fila tenuia decolora et vesiculas carneas globosas magnas, sporas achromas oblongas

« permultas foventes ». By askaw przesa mi oryginalne okazy, z których przekonaem si,

e gatunek len jest grzybem nalecym do Tubercularia, Gatunku tej ostatniej nie oznaczyem

dokadnie. Zarodniki zbite w gruzeki, s zapewne rezultatem trawienia ywicych si nimi

owadów.

7. Cionium carolinense Spr., Sys., IV, p. 529, jest Cauloglossum ransuersarium (Bose.) Er. Porównaj

Systema myc. Friesa, v. III, p. 61.

8. Cionium. scnegalense Spr., Sys., IV, 529, jest Poiaxon cah/ptratus Fr. Porównaj Systema mycologi-

cum Friesa, v. III, p. 63.

9. Cionium physaroides Spr., patrz L?angium physaroi les Lk.

10. Clatkrus flaous. Bolt., t. 93, f. 4, dalej

II.. Clathrus fulcus. Bolt., t. 93, f. 3, wreszcie

12. Clathrus sphcerocephalus. Bolt., t. 94, f. 1, nale do porostów z rodzajów Calycium i Coniocybe.

13. Clathrus olicaceus. Bolt., t. 94, f. 2, n'12 naley take z pewnoici, o ile z krótkiego opisu i li-

chej figury wnosi mona, do luzowców.
art. i.

^ ^
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14. Clatkroides purpureum pediculo donatum. Mich., Nv. pi. gen., t. 94, f. 1, cxcl. c. Pod tern nazwi-

skiem opisa Micheli strzpek byszczcy, który na rysunku pod liter c, niele przedstawi,

oprócz tego jednak rysuje zarodnie dokadnie kuliste wyniesione na wyduonym trzoneczku.

Taka iigura z cytat Michelego znajduje si u Bulliarda (Ghamp., p. 126, t. 308, 1'. i), pod

nazw Spluerocarpus coccineas, z t rónic, e zarodnie te maj si otwiera ucietm wieczkiem

w poowie wysokoci ; wewntrz wida woni. Co waciwie Bulliard mia przed sob, to

trudno wiedzie, mona przypuszcza, e albo mia okazy, mniej wyduone jak zazwyczaj,

strzpka lnicego, albo te okazy strzpka kulawki o wyduonym trzoneczku. Rzecz trudno

ostatecznie rozstrzygn, w kadym razie pewnm jest, e to jest tylko albo potworno
albo zy rysunek jakiego pospolitego luzowca, i dlatego najlepiej jest gatunek ten wykreli,

równie jak synonimy póniej utworzone. Do tych nale : Stemonitis eoccinea Gmel., Sys. Nat,,

p. 1468, n°23; Trichia eoccinea. D. C, PI. Pr.; n°688; Arcyria eoccinea. Duby, Bot. gal'., II,

p. 857.

15. Craterium difforme. Pr., Stirp. lemsj., p. 84, tylko z nazwiska wspomniane, zasuguje na wykre-

lenie.

16. Cribraria badia. Ghev., FI. par., p. 328. Fr., Sys. myc, III, 170, jest zbyt niedokadnie opisan,.

aby j mona odnie do którego ze znanych gatunków, a tein mniej zasuguje na uznanie za

nowy gatunek. Naley j wykreli.

17. Cribraria capillaris. Fr., Stirp. femsj., p. 84. Nazwisko to w dopiero co zacytowanem miejscu

wspomniane, a nie pomieszczone nastpnie w Systema mycologicum, jest zapewne synonimem

jakiej Gribrarii, sdzc z nazwiska najprawdopodobniej bdzie to Cribraria microcarpa.

18. Cribraria eoccinea Pers., patrz Sphcerocarpus trichioides Buli.

19. Cribraria didermoides. Schum., FI. Stell., n° 1498 z synonimem :

Dictydium didermoides. Fr., Sys.myc, III, p. 165. Gatunek ten ma si od wszystkich innych

odrónia obecnoci podsady. e rónobony podsady nie maj, i mie jej nie mog nie

posiadajc woni, jestto rzecz pewn. Zdarza si jednak, e po dojrzeniu zarodni zmoczo-

nej w skutek deszczu, zarodniki juto wszystkie, juto pozostae jeszcze w zarodni zbijaj

si w kul do dolnej czci zarodni przylegajc ; takie to pewno okazy jakiej Gribrarii

mia Schumachcr przed sob i wzi ow mas skupion zarodników za podsad. Zreszt

gatunek ten tak niedonie jest opisanym, e go jako synonim niepodobna nigdzie odnie
i naley go tylko wykreli.

^20. Cribraria Onygena. Schum., FI. Ssell., n° 1499, FI. dan., 1302, f. 2, jest stan przestarzay z Ony-

gena faginea. Fr., Sys. myc, III, p. 209.

21. Cribraria stellata. Schum., FI. Stell., n° 1497, FI. dan., 1365, f. 1, z pokroju do Gribrarii vul-

garis podobna, sie zgrubie jednak nie jest opisana, naley do zupenie wtpliwych, zasugu-

jcych na wykrelenie.

22. Cribraria venosa.Ve.vs., patrz Dictydium venosum Schrad.

23. Cylichnium Wallr., patrz Pheotinis Ghev.

24. Dickosporium aggregatum. Nees., Sys., p. 105, f. 99. Fr., Sys. myc, III, p. 219 i p. 490. Wedug

Neesa mia to by rodzaj pokrewny do Myrothecium, Fries przypuszcza, e moe ten rodzaj by
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ju opisany pod sEyeritapallida Pers., a w innm znów miejscu sdzi, e moe by go naleao

odnie do Conoplea jako Conoplea alba. Tymczasem wszystkie te zaoenia s bdne, miaem
bowiem oryginalne okazy Dicbosporium i przekonaem si, e nie jest on samodzielnym ustro-

jem, ale produktem pleni i luzowca. Dicbosporium jest zupenie niedojrza Badhamia cap-

sulifera opanowan na powierzchni przez jak ple zapewne Tricholhecium.

25. Dictydium didermoides Fr., patrz Cribraria didermoides Schum.

26. Dictydium micropus. Fr., 1. c, III, p. 167, patrz Dictydium venosum.

27. Dictydium trichioides Fr., patrz Sphwrocarpus trichioides Buli.

28. Dictydium cenosum Schrad., N. pi. g., p. 14, t. 3, f. 6. Fr., III, p. 167*z synonimami:

Cribraria venosa Pers., Syn., p. 191 i

Trichia uenosa. Poir, Enc, VIII, p. 55, wreszcie

Dictydium micropus Fr. nie przedstawiaj waciwego gatunku. Kady rónobon niedojrzay,

gwatownie zasuszony w czasie kiedy jeszcze pierwoszcze kryo swobodnie na wewntrznej

stronie jego cianki, nie ustaliwszy si w sie zgrubie, jest tym luzowcem.

29. Diderma aceuminatum. Schum., FI. Ssell., n° 1-124, Fr., III, p. 164. Jest wedug Friesa, który

mia przed sob rycin tego gatunku od Schumachcra, niedojrzaym stanem jakiego smtosza,

zapewne z Enerthenema papillata.

30. Didymium Linkii Fr., patrz Leangium physaroides Lk.

31. Didymium liuidum. Payer, Bot. eryp., p. 109, t. YI, f. 3. Oprócz rysunku nie znajdujemy o tym

ustroju adnej wzmianki, naley go wic wykreli.

32. Didymium muscicola. Lk. Dis., 2, p. 42, jest zupenie wtpliwym luzowcem. z krótkiego i nie-

dokadnego opisu do Didymium farinaceum .moe naleaoby go odnie, najlepiej wykreli.

33. Didymium nanum. Fr. w Wein. bym. Boss., p. 577. O ile z opisu wnosi mona jestto jakie Phy-

sarum, niepodobna go jednak z pewnoci odnie jako synonim do którego z gatunków tego

rodzaju, i najlepiej bdzie go zupenie wykreli.

34. Didymium plicatum. Corda, Icon., v. III, p. 17, t. 3, f. 47, jest jakim niedojrzaem Didymium,

opis niedokadny pozwala wraz z opisem przypuszcza, e naley do podrodzaju Gionium. Na-

ley go wykreli.

35= Diderma ramosum FI. dan., patrz Spumaria ramosa Schum.

36. Didymium Weinmanni. Fr., Sys. myc, III, p. 121, jest jakiem wtpliwem Physarum. Naley go

wykreli.

37. Diderma stipitatum Fr., patrz Reticularia stipitata Buli.

38. Diderma trichodes Fr., patrz Didymium trichodes Lk.

39. Didymium paelinum. Schrad. w Nv. pi. gen., p. 24, t. 0, 1'. 1, z synonimami :

Licea bicolor. Pers., Syn. p. 195. Icon. pic, p. 6, t. 3, f. 4, 5.

Tubulina bicolor. Poir., Enc.
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Lycogala pariclinum, Fr., III, p., 83.

-Licea sulphurea. Wallr., FI. er. gcr., n° 2101.

Licea pannorum. Wallr., FI. er. ger., n° 2103 (non Cnk !).

Aaixia truncigena Fr. cfr. Hoffn., lc. an., p. 67.

W roku 1797 po raz pierwszy Schrader opisali bardzo dokadnie odfysówa ten ustrój, poda-

jc, e ronie na murach wilgotnych. W roku 1801 opisa go Persoon jako rosncy na drzewie

pod nazwa Licea bicolor, a wkrótce potem odrysowa go w swoich Icones, pozwalajc tym spo-

sobem na pewno synonim ten do dawnego sprowadzi, co te w roku 1829 uczyni Fries prze-

noszc gatunek ten do rodzaju Lycogala. Wallroth w swej florze skrytopciowej Niemiec opisa

dwie Licea, to jest L. sulphurea i L. panuorum, które, jakem si naocznie przekona, s tylko

dwoma formami tego ustroju. W roku 1859 wystpi Hermann Hoffmann (w Hotanische Zei-

tung, p. 212) z prac, w której dowodzi, e nie wszystkie luzówce kiekuj w ten sposób, i e
niektóre z nich np. Licea sulphurea przy kfekowaniu daj pocztek strzpce (Hypha) grzybni.

Przekonany jednak przez de Barego (Flora, 1862, p. 269), e Licea sulphurea Wallr. nie jest lu-

zowcem ale grzybem, zaj si dokadni ejszm jej zbadaniem i przekonawszy si, e to jest j-

drzak (Pyrenomycet), utworzy dla niej nowy rodzaj Anixia i nazwa go Anixia truncigena

(w Icon. anal., p. 67). Hoffmann jednak sdzi, e Licea sulphurea Wallr. nie jest synonimem

Didymium parietinum Schrad. Tak jest jednak w istocie, ustrój ten znajduje si nie tylko na

zgniem drzewie, ale i na ronem innem podou. Na murach znalaz go Schrader, widziaem

takie okazy z Meklenburga zbierane przez Floerkego, dalej na kawakach sukna (Wallroth),

wreszcie Desmazieres w swoich Plantes cryptogamiues de France wyda go znalezionego na

bibule z nastpujc not : a Gettc Crypl ogarn vient ordinairement sur les vieux bois et sur les

murs; mais les individus que nous donnons ici ont etc trouves, par M. Godin, sur les papiers

d'un herbier, sept a huit mois aprós avoir te mouills par unc pluied'orage ». Etc.

Z tego wic wzgldu nazwa gatunkowa « truncigena » nic nie jest suszn, równie jak i ta,

którby wedug prawa pierwszestwa da naleao, to jest « parietina ». Naj waciwiej wic na-

zwa od Licea bicolor. Pers. gatunek ten « bicolor ». Utworzenie za rodzaju Anixia take nie

jest racyonalnem, Ho Fries w Summa Vegetabilium Scandinavia> (p. 448), pomieszczajc ten

ustrój w rodzaju Lycogala, utworzy jednak dla niego nowy podrodzaj u Myogala » . Najsu-

szniej i najracyonalniej wic jest nazwa tego jdrzaka « Myogala bicolor » (Pers.). Co za do

dwóch jakoby tu nalecych gatunków Wallrotha, to rzecz ma si jak nastpuje. Wallroth

w swojej florze skrytopciowej Niemiec, na stronie 344, tak je charkteryzuje :

2105 Licea pannorum W.2104. Licea sulphurea W.

peridiis : spheericis exiguis sparsis nitidulis nigro-

fuscis teneris fragilissimis,

demum lacero dehiscentibus,

hemisphaericis sparsis convexiusculis opacis ugulo-

sis fusco-cactaneis fragilibus,

dein irretrulariter avcrtice inde dehiscentibus,

sporidiis : ovais exiguis pellucidis floccisque par- i globosis mujusculis pellucidis pallide sulphureis

cis pallide-sulphureis |
seu dilate citrinis liber conglobatis.

Tymczasem porówn^wajc oryginalne okazy Wallrotha, przekonaem si, e zarodniki w obu

s eliptyczne, od 8,3 do 9,13 szerokie, a od 9,96 do 1 ! ,62 mikromilimetrów dugie. Ksztaty je-

dnej i drugiej s niestae, i tu i tam zdarzaj si kuliste i pókuliste, wypuke lub spaszczone.
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Jedyna rónica zachodzi w barwie ciany; u pierwszej s one tsze, me, atramentowe, a

u drugiej lnice, ciesze i kasztanowato-brunatne.

Formy wic matowe, barwy atramentowej nazwa naley : Myogala bicolor (Pers.) i odróni

formy lnice barwy kasztanowatej jako p fusco-castanea nb.

40. Didymium ramosum Duby, patrz Reticuaria stipitata Buli.

41. Didymium trichodes. Lk., dich 2, p. 42, z synonimem :

Diderma trichodes. Fr., III, 108. Majc oryginalne okazy Linka przekonaem si, e to nie jest lu-

zowiec ale Peziza, zapewne P. (Lachnea) Lonicer® A. et Sz.

42. Ernbolus sepulchralis. Batsch, f. 133, jest Calicyumsp.

43. Fuligo carnea. Schum., FI. Ssell.,, 1412, z synonimem :

Reticuaria carnea. Fr., Sys. myc, III, 91, FI. dan., t. 1977, f. 1. Opis krótki, rysunek nader li-

chy, a przedewszystkiern znana opieszao i niedokadno autora skaniaj mnie do wykrele-

nia tego nader wtpliwego luzowca?

44. Halterophoi a fulva Endl., patrz Tipularia fuloa Chev.

45. Leocarpus ramosus Fr., S. V., patrz Spumaria ramom Schum.

46. Licea badia Fr., patrz Phelonitis.

47. Licea Berteroana. M., FI. chil., VIII, p. 20. Pierwszy rzut oka na preparat z tego ustroju pod dro-

bnowidzem przekona mnie, e to jest jdrzak z bardzo charakterystycznymi workami.

Pan Fuckel zawiadomi mnie listownie, e jdrzak ten opisa pod nazw Preussia fasciculata

Fck. Czemu si najzupeniej dziwi nie mona, bo opis Montagna by tak niedony, e
z niego nigdyby co podobnego zdeterminowa nie mona byo, a tem bardziej gdy jdrzak

jako Lice opisa. Z tem wszystkiem gdy dzi tosamo tych dwóch synonimów jest pewn,
wypada ustrój ten nazwa Preussia Berteroana (M.).

48. Licea bicolor Pers., patrz Didymium parietinum Schrad.

49. Licea brunnea. Preuss, w Linnea, 1853, p. 709. Opis powierzchowny pozwala powtpiewa na-

wet o tem czy to jest luzowiec, naley wic gatunek ten wykreli.

50. Licea incarnata. Preuss w Linnea, 1853, p 709. Z pewnoci nie luzowiec, opis zbyt jednak

krótki, aby mona byo kiedykolwiek tosamo tego gatunku oznaczy, naley go wic wy-

kreli.

51. Licea m acrospora. Schum., FI. Saell., n°150I, jest wedug Friesa Elech, II, p. 49, Poiyangium

umbrinum.

52. Licea minima Fr., patrz Phelonitis.

53. Licea pannorum Wall r., patrz Didymium parietinum Schrad.

54. Licea strobilina. A. et Sz., Consp., p. 109, t. G, f. 5, z synonimami :

Perichsena strobilina. Fr., III, p. 191. Sym. gast., p. II,

Phelonitis strobilina. Fr. S. V. S., II, p. 459,
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Tubulina strubilina. Boir, Enc. Ustrój ten odkryty przez Albertiniego i Sehweinitza w roku 1805,

zosta przez Friesa w roku 1817 (Sym. gast.,p. II) pomieszczony w nowo wówczas przez niego

utworzonym rodzaju luzowców « Perichama ». De Bary w roku 1859 pierwszy wyrazi powt-
piewanie co do jej luzowcowatej natury. A w kilka lat póniej A. S. OErsted przekona si, e
ustrój ten jest grzybem nalecym do klasy Uredineów, a którego Tclentorpory s nieznane

jeszcze i nazwa go Pleosporopsis strobilorum. (A. S. OErsted. cBidrg til Svampenes Udviklings-

historie» w Af Naturhist. Foren. Videnks. Meddelelser, 1865, p. 21). A w krotce potom Hees

poda dokadniejsz jeszcze hlstory rozwoju tego iEcidiiim strobilinum (A. et Sz.) Rees.

35. Licea suberea Fr., patrz Phdonitis.

56. Licea sulphurea Wallr., patrz Didymium parietinum Schrad.

57. Leangium physaroide<>. Lk , Diss., I. p. 26, jest najzupeniej wtpliwym luzowcem. FrieswSym-
bola3 gasteromycorum cytuje go jako synonim swego Didymium Link ii (p. (0), w póniejszych

jednak pracach nic o nim nie wspomina. Sprengel wylicza go jako Cionium physaroides (Sys.,

1\, p. 529) nic do pierwotnego opisu nie dodajc. Ustrój zupenie wtpliwy zasuguje, na wy-

krelenie.

58. Lycogala ara Pers. z synonimem :

Physarum atrum. Fr., Sys. myc, 111,147.

Za porednictwem profesora Schimpera otrzymaem oryginalne okazy tego od pana Mou-

geau i przekonaem si, e jest jdrzakiem. Pan Fuckel, któremu je przesaem, sdzi je by no-

wym gatunkiem jego rodzaju Appiosporium i proponuje nazwa go A. imersum, Fck. iii lit.

59. Lycogala cinerea. Schum., Stell, "n° 1407, z synonimem :

Lycogala plumbeum. Fr., III, p. 82.

Opis Schumachera nader niedony nie pozwala wyda adnego pewnego zdania. Fries

take niejasno si wyraa, a wzmianka, e ustrój ten ma posiada « os rotundum integrum fere

ut in Tulostomate mammoso » pozwala przypuszcza, e to o jakiej purchatnicy (Gastcromyce-

tes) mowa.

60. Lycogala globosum. Schrk., FI. bay., II, n° 1798, jest jak SplKcri, wedug Streinza jestto

Sp/taeria nicea Holm. <

61. Lycogala globosum rubrum. Mich., n. 1'. g.. p. 215, t. 95, f. 3, wedug Friesa, III, p. 193, ma by
Pericluena incarnata, daleko wydaje si mi by prawdopodobniejszem przypuszczenie, to jest

Tubercularia uu/garis Tod.

62. Lycogala nioeurn. Hot'., Veg. er., p. 9, t. II, f. 4, jest zapewne jaka Lamproderm w chwili for-

mowania si.

63. Lycogala parietinum Fr., patrz Didymium parietinum Schrad.

64. Lycogala plumbeum Fr., patrz Lycogala cinerea Schum.

65. Lycogala. Hall., St. Helw, n° 2142, jest zapewne wedug Streinza Spkaeria fragiformis.

66. Lycogala. Hall , St. Helw, n° 2141, jest zapewne wedug Streinza Sphceria nioea Ho fin.

67. L^ycogala. Hall.. St. Hclv., n° 2145 jest wedug Friesa, Hydrophora stercorea Tod.
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68. Lycoperdon entomoides . R. Ilcdwig, 1. c, p. 15, l. XI B, jest najzupeniej wtpliwym luzowcem,

moe kdziorkiem mylnym w niedojrzaym stanie, za>uguje na wykrelenie.

69. Lycoperdon luteum Jaccp, Misc. aust., I. p. 138, t. 8, jest bardzo wtpliwym, zupenie niedojrza-

ym luzowcem, kwalifikuje si przedewszystkiem do wykrelenia.

70. Lycoperdon echiniforme. Sow., Fg. en. fg., t. 400, f. 1, mimo wszystkiego co Berkeley o tm pi-

sa, jest najzupeniej wtpliwym luzowcem.

71. Mesenterica tremellioides. Tode, fg. mech., p. 7, tb. II, f. 12, jest jak mod pierwoszczni.

72. Mesenterica sp. A. et Sz., Pers i Tod, s Telephora sp.

73. Mucilago alka ramosa 3. Mich., N. pi. g., p. 216, tb. 96, f. 3, jest mod pierwoszczni,

74. Mucilago minima funyellieffigieS, Mich., 1. c, 216, tb. 96, 1'. o. Jest jakim wtpliwym luzowcem

w chwili formowania si.

75. Mucilago minima non crustacea alba 6. Mich., N. pi. g., p. 216, t. 96, f. 7, jest najzupeniej wt-

pliwa.

76. Mucilagines Halleri, n° 2130-2131, s jakiemi wtpliwemi grzybniami.

77. Mucilago Hall., His. FI. Heh., n° 2132, jest zapewne Trichothecium roseum Lk.

78. Mucor unctuosus. L. Sp. p., 1636, jest jak mod pierwoszczni, moe Fuligo?

79. Mucor rufus. Leers, FI. herb., n° 1127, patrz Sphterocephalos rufus Hall.

80. Mucor. FI. dan., 467, 11, patrz Spkcerocarpus semitrichioides Bulle

81. Mycinema flavum Hook, patrz Trichia rumnlosa Budol.

82. Peribotryon Pcwoni. Fr., III, p. 288, patrz Trichia ramulosa Rudol.

83. Perichcena picea B. et Br. Z oryginalnych okazów, które zawdziczam Panu Ch. B. Plowright

przekonaem si, e to jest jdrzak (Pyrcnomycet), oznaczenie go i sprostowanie tego bdu
pozostawiam w tym razie samym autorom.

84. Perichaena strobilina Fr., patrz Licea strobilina A. et Sz.

85. Phelonitis strobilina Fr.
,
patrz Licea strobilina A. et Sz.

86. Phelonitis. Chev., FI. par., p. 345; Fr., Sys. myc, III, p. 198, pod Licea, a jako rodzaj przyjty

w Sum. Veg. Scan., p. 439. Tutaj nale :

Phelonitis snberea. Ghev , 1. c, t. 9., f. 21, z synonimem

Licea suberea. Fr., 1. c, III, p. 198.; dalej

Licea minima. Fr., 1. c, III, p. 199, czyli

Phelonitis minima. Fr., S. V. S., p. 459; wreszcie

Licea, badia. Fr., 1. c, III. 198. S to wszystko ustroje niemajce nic wspólnego ze luzowcami,

nalece do prawdziwych grzybów, które wypadnie zapewne pomieci obok rodzaju Anixia

lub te nawet wprost wczy je do niego jako róne gatunki. Wszystkie maj zarodniki wor-
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korodne (Ascospory) biae lub ótawe, a zbiorniki (Perithecium) ich nie posiadaj wywodu
fostiolum), nale wic do klasy grzybów zwanych Workowcami (Ascomyceles), a mianowicie
do oddziau ich, nazwanych Perisporiacese.

87. Physarum antiadcs Fr., patrz Sptehrocarpus antiades Buli.

88. Physarum atrum Fr., patrz Lycogala atra Pers.

89. Physarum connatum. Schum., FI. Ssell., n° !438. O ile z opisu waciwego Schumacherowi s-

dzi mona, i z ryciny tego ustroju we Florze duskiej (tablica 1310) jestto albo gwatownie

zasuszona Arcyria punicea tej barwy albo, o ile znów to jest prawdopodobne z biaych jakoby

trzoneczków, jeszcze moliwiej Leocarpus fragilis. Physarum na pewno nie jest, opis lichy, za-

suguje na wykrelenie.

90. Physarum elongatum. Lk., Diss., 2, p. 42, cay opis zawarty jest w 7 wyranie w siedmiu wyra-

zach ! tym sposobem mona go odnie do trzeciej czci wszystkich wapniaków. Okazy które

widziem byy w stanie niedojrzaym. Zasuguje na wykrelenie.

91. Physarum fiavo-virens. A. et Sz., p. 97, jest zbyt krótko opisanem; zasuguje na wykrelenie.

92. Physarum fimetarium. Schum., FI. Ssell., n°1449. Z caego opisu to tylko jest pewnem, e ustrój

ten zosta znaleziony na mierzwie, zasuguje przedewszystkiem na wykrelenie.

93. Physarum hypnophilum. Fr., St. femsj., p. 83. Sys., III, p. 140. Opis bardzo krótki, zdaje si by
jakiem Dydymium, bo woni ma by czarna? Zreszt bardzo wtpliwy, kwalifikuje si do

wykrelenia.

94. Physarum jAceum. Fr., Stirp. femsj., p. 83. Syn. myc, III, p. 143. O ile z króciutkiego opisu

wnosi mona, jestto najprawdopodobniej zupenie bezwapienna forma jakiego wapniaka.

Wtpliwe, wykreli naley.

9o. Physarum purpurascens. Lk., Diss., 2, p. 42. Najzupeniej wtpliwe, co niedojrzaego, wykre-

li naley.

96. Physarum stipitatum Ghev., patrz Reticularia stipitata Buli.

97. Physarum villosum. Schum., Fi. Ssell., n° 1429. Najzupeniej wtpliwe, wykreli naley.

98. Pittocarpium flavum. Lk., dich., II, p. 41, wedug oryginalnego okazu jestto jaka moda, óta,

zasuszona pierwoszcznia.

99. Reticularia carnea Fr., patrz Fuligo carnea Schum.

100. Reticularia carnosa. Buli., p. 85, t. 424, f. 1, chyba jaki niedojrzay Gasteromycet, bo daje si,

wedug autora, krajacz atwoci jak trufla. Z pewmoci wic nieluzowiec.

101. Reticularia epicylon. Buli., p. 90, t. 380, f. 3. O ile sdzi mona jestto jakie siedzce Didy-

mium a e Bulliard nie wymienia tak pospolitej siedzcej formy Didymium farinaceum, naj-

prawdopodobniej wicj wanie pod tem nazwiskiem rozumie. Fries odnosi j doDichosporium

aggregatum, ale wiedzc dzi czm ono jest, zdania tego w aden sposób poprze nie moemy.

102. Reticularia nigra. Buli., p. 88, t. 380, f. 2. Wedug Friesa ma to by Didymium farinaceum, tm
z pewnoci nie jest, bo ma by trwaa dwuletnia! i wala palce w dotkniciu jak sadze. Z pe-

wnoci jaki grzyb, ale jaki?
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103. Reticularia ramosa Gmel., patrz Retkularia stipitala Buli.

104. Reticularia rosea Poir., ma by wedug Streinza Mycogone rosea.

105. Reticularia seyetum. Buli., p. 90, tb. 472, f. 2, jest jakto ju dawniej uznano Uredo segetum Pers.

106. Reticularia stipitata Buli., p. 89, tb. 380, f. 3, z synonimami :

Reticularia ramosa. Gmel., Sys., p. 1471, n° 4.

Diderma ramosum. Pers., Syn., p. 166.

Dideiwa stipitatum. Fr., III, p. 104.

Physarum stipitatum. Ghev., p. 137.

Didymium ramosum. Duby, Bot. gali., II, p. 859. Jest czem z Calcareów, ale bardzo wtpliwem,

autorowie powtarzali opis Bulliarda nic nie dodajc, naley z rzdu luzowców i w ogól-

noci, wykreli.

107. Reticularia ustilago L. jest [/redo segetum.

108. Sclerotium fagi. Schum., Ssell., n° 1383. Jest stanem jakiego luzowca, który dzi Phlebomorpha

nazywamy.

109. Sphserocarpus antiades. Buli., p. 127, tb. 368, f. 2, z synonimami :

Trichia antiades. D. C., FI. Fr., 2, p. 252.

Physarum antiades. Fr., III, 135. Bozgazione trzonki, barwa zarodni i ich stopniowe powi-

kszanie si nie pozostawiaj chyba wtpliwoci, e to jest jaki gatunek Onygeny. Na to po-

dobiestwo zwróci mi po raz pierwszy uwag Pan Brogniart.

110. Sphserocarpus coccineus Buli., patrz Clathroides Mich.

111. Sphwrocarpus fieoides. Buli., p. 130, tb. 417, f. 3.

Bulliard cytuje wprawdzie ze znakiem zapytania Leocarpus fragilis i Trichia turbinata, a opi-

suje, e ma by wewntrz i zewntrz czarno-brunatny. Fries cytuje go pod Trichia fallax, by
to moe ; moe jednak by kad inn trzoneczkowat Trichia przed czasem zamszon w nie-

dojrzaym stanie.

112. Sphserocarpus semitrichioides. Buli., p. 125, t. 387, f. 1, Sow., tb. 400, f. 5, z synonimami :

Semonitis semitrichioides. Gmel., sys., p. 1468, n n 17.

Trichia semicancellata D. C., FI. Fr., II, p. 255 i prawdopodobnie

Mucor. FI. dan., t. 467, f. 1. Spostrzeenia dawniejszych autorów tyczce si rónobonów, s
nader niedokadne, nie podawali oni nigdy budowy sieci zgrubie, tak e teraz niepodobna

opisanych przez nich gatunków odnie do dzi nam znanych. Najlepiej wic zupenie je wy-

kreli. Do takich i ten ustrój naley.

113. Sphserocarpus trichioides. Buli., p. 224, t. 387, f. 2, z synonimami :

Trichia reticulata. D. G., FI. Fr., 2, p. 256, n° 690,

Cribrana coecinea. Pers., Syn., p. 190,

ART. J. \1
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Dictydium trichioides. Fr., III, p. 166,

Trichiacoccinea. Poir., Erie. VIII, p. 55.

To comy o numerze 100 powiedzieli i tu si w zupenoci odnosi, ale tylko do odmiany pierw-

szej Bulliarda, bo druga, której zarodnia jest wedug niego, « (peridium) cancellatim nervoso

nec fenestrato », naley bez adnej wtpliwoci odnie do Dictydium cemuum.

114. Sphierocarpus turbinatum. Buli., p. 132, tb. 481, f. 1.

Fries chce w tern widzie Craterium minutum, tymczasem z opisu sdzc jestto jaka niedoj-

rzaa Trichia. Naley go wykreli z listy luzowców.

115. Spumaria flava. Schum., FI. Saell., n° 1416, dalej

116. Spumaria pallida. Schum., FI. Sfell., n° 1417, wreszcie

117. Spumaria ramom, Schum., FI. Ssell., n° 1418 z synonimem

Diderma ramosum. FI. Dam, tb. 1973, f. 2 i

Leocarpus ramosus. Fr., S. V. S., pq. 450.

S najzupeniej wtpliwemi rzeczami, które bezwarunkowo wykreli naley. O ostatniej

Fries sam przypuszcza, e to moe by stan niezwyky niedojrzaego Leocarpus yernicosus.

118. Splicerocepkalos flaims. Hall., pg. 9, i

119. Spkcerocephalos niger. Hall., p. 9, tb. 1, f. 3. S najzupeniej wtpliwe i kwalifikujce si do wy-

krelenia.

120. Sp/uerocep/talos rufus. Hal!., p. 9, t. 1, f. 4, z synonimami :

Mucor rufus. Leers., FI. herb., n° 1127.

Trichia Haller., III, n° 2163, tb. 48, f. 4,

Trichia rufa. Hofl'm.,11, tb. 2, f. o, naley do tych ustrojów, do których uwaga powiedziana przy

numerze 100 w zupenoci si stosuje. Naley wszystkie te nazwiska w zupenoci wykreli.

Jestto najkrótszy, najprostszy i najwaciwszy przytem rodek w tym jak i w wielu innych

razach.

121. Stemonitis carnea., Schrk., FI. bav., II, n° 1783. Jest oczywicie jak pleni.

122. Stemonitis coccinea. Gmel., patrz Clathroides Mich.

123. Stemonitis cribrarioides. Fr., 1. c, HI, p. 163, czyli Crybraria Lycopodii. Fr. Necs in litt.! zbyt

krótko opisany, naley do wtpliwych i zasuguje na wykrelenie.

124. Stemonitis elongata. Willd. w Usteri bot. mag., VI, p. 63, tb. 15, f. 12, jest gniazdem owadów

z rodzaju Entomogeneum, jakto susznie ju wzmiankuje Fries w Sys. myc, III, p. 164.

125. Stemonitis fuhaAuct. ex gr. Gmelin, Sobolewski etc, dalj ..".',.

128. Stemonitis furfuracea. Auct., dalej

127. Stemonitis licheiioides Auct., wreszcie •

.. .
'.

. 'i
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128. Stemonitis nirea Gmcl., s porostami z rodzajów Coniocybe i Calitiurn.

129. Stemonitis protractaFr., patrz Arcyria violacea FI. dan.

130. Stemonitis purpurea. Schrk. w Mag. fur Bot., II, p. 25 jest jak pleni wedug Streinza ma to

by Botrytiscarnea Schum., FI. Sad., 2, p. 238.

131. Stemonitis sp/uerocephala. Sobol., FI. pctr, p. 321, jest porostem z rodzaju Calicium (C. sub-

tileFr.?).

132. Stemonitis semitrichioides Gmel., patrz Spluerocarpus semilrichioides Buli.

133. Stemonitis sulphurea Both., FI. ger., I, p. 548, jest z pewnoci Eurolium Aspargillus d'By.

134. Stemonitis viulacea. Rotb., FI. ger., I, p. 548, jest bardzo wtpliwm, zasugujcem tylko na wy-

krelenie.

135. Stemonitis ritellina. Sob., FI. petr., p. 332, jest jak pierwoszezni w chwili dopiero tworzenia

zarodni.

136. Streptothrix spiralis. Berk. w Ann. and Mag. of Zool. and. [Bot., 1848, p. 382, tb. XII. Przegl-

dajc te roczniki dla literatury luzowców, natrafiem na opis tego ustroju. Zaczony rysunek

i szczegóy zawarte w opisie pozwalaj mi zrobi przypuszczenie ze Streptothrix nie jest ni-

ezem innem jak czci woni jakiej zapletki znalezion na kawaku zmurszaego drzewa. Nie-

raz ju zdarzyo mi si znale wonie zeszorocznej Hemiarcyrii w miejscowociach gdzie nie-

podobna ju byo odszuka choby najmniejszych szcztków zarodni.

137. Stylonites fragilis Fr. i

138. Stylonites leiospora Fr., s prawdziwymi grzybami. Kiedy Fries tworzy w roku 1851 rodzaj Sty-

lonites dla luzowca który nazwa S. fuMceps, a który, jak wiemy, jest maworkiem opisanym

przez nas pod nazw Ph.Berkeleyi, przypuci, e tutaj naley wczy dwa grzyby, to jest : My-

cenastrum fragile Lev. (Ann. Sc. Nat., 1897, I, p. 175) i Mycenastrum leiosporum M. (Ann. Sc.

Nat., 1844, 2, p. 221), tymczasem miaem sposobno bada je w Paryu i przekonaem si e
oznaczenia Leweillego i Montagna s najzupeniej suszne, i e oba te grzyby nale do rodzaju

Mycenastrum.

139. Trichia ontiades D. C, patrz Spluerocarpus antiades Buli.

140. Trichia arcyrheformis. Schum., FI. Ssell., n° 1458. Go najzupeniej wtpliwego, do wykrelenia.

141. Trichia coccinea. Poir., Enc, VIII, 55, patrz Spluerocarpus trichioides Buli.

142. Trichia coccineaJ). G., patrz C lathroides Mich.

143. Trichia crassa. Schum., FI. Saell.., n° 1460. Jest tylko jakim rónobonem w bardzo modym
stanie.

144. Trichia coccinea. Iloffm., veg., p. 14, tb. IV, f. 1. Jest jak mod pierwoszezni.

145. Trichia faginea. Johnst., FI. berwick., II, p. 191, jest wedug Streinza Peziza anomala Pers., Obs.,

II, p. 29.

146. Trichia fulw. With., Arr, v. III, p. 479, jest jakim porostem, równie jak

147. Trichia furfuracea tego autora.
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148. Trichia lenticularis . Hoff. Veg., p. 2, t. 4, jest porosem z rodzaju Calicium, to samo

149. Trichia Lichenoides Sibth.

150. Trichia lutea. D. G. FI. Fr., n° G80, jest jakiem Physarum, którego gatunku z pewnoci oznaczy

nie mona.

151. Trichia meteoca. Sow., t. 435. Jest najprawdopodobniej Tubulina w modym jeszcze stanie.

152. Trichia notata. Schum., FI. Sieli., n° 1471. Jest jakim smtoszem w bardzo modym stanie, by
moe, e nawet Enerthenem.

153. Trichia nwea. Hoilm., "Veg., p. 15, t. IV, f. 2, jest porostem z rodzaju Coniocybe.

154. Trichia olioacea. With., Arr., v. III, p. 479, nie daje si z pewnoci odnie do znanych gatun-

ków Tri chi i.

155. Trichia physaroides. Schum., FI. Stell., nn
1468, naley do zupenie wtpliwych luzowców i za-

suguje na wykrelenie.

156. Trichia polymorfa. Sow., t. 180. Wedug Berkeleya ma to by Sporendonema Casei Desm., Fries

za uwaa za stan pierwoszczniowaty rónych Trichii pomieszanych w spostrzeeniach i wzi-

tych za jeden gatunek, co [mi si wydaje by najprawdopodobniejszem. Bardzo czsto si

zdarza, e kilka gatunków Trichii rozwijaj si tu obok siebie na tern samm podou.

157. Trichia ramidosa. Rud. w Linnea (1829), IV, p. 119, z synonimami:

Byssus? Pcwoni Duf in lit.

1832. Periboiryon Pauoni. Fr., Sys. myc, III, 288.

1834. Cilicia noli-tangere. M. w Ann. des sc. nat., II, 377, tb. 10, f. 2.

Mycinema flavum Hook sec. M.

Chrysothrix noli-tangere. M., FI. chil., VIII, 213.

1863. Arcyria ramulosa. Wgd. w Prinpch. Jakob., v. III, p. 43.

Ustrój ten jak si zdaje do pospolity w zachodniej stronie Ameryki poudniowej, zosta po

raz pierwszy przywieziony do Europy przez Pawona; przez porednictwo Leona Dufoura

otrzyma go Fries pod nazw Byssus? Pauoni Duf. Fries uzna go by grzybem i pomieci go

w swojej trzeciej klasie, tyche, t. j. w Hyphomycetcs a mianowicie w pierwszym ich rzdzie :

Cephalotrichei midzy rodzajem Anthina i Hypochnus. Nowy rodzaj Peribotryon zosta zcharak-

teryzowany w nastpujcy sposób « Receptaculum rotundatutn, sublobatum e floccis tenerri-

« mis ramosis laxis maxime intricatis formatum. Sporidia globosa, simplicia, in floccis peri-

(iphericis ramosis racemosa-congesta. Gatunek zosta nazwanym «Pavoni», a o zarodnikach

« tego grzyba mówi Fries sporidia globosa, inspersa, laxa, gerentes».

Tyczasem wkrótce potem nadszed nowy transport tego ustroju, tym razem ju nie z Peru

ale z Ghili i dosta si w czci do muzeum paryzkiego, a w czci do zbiorów Kunzcgo pro-

fesora botaniki w Lipsku ; byo to w roku 1828, a w rok potem opisa.go ztad Rudolphi w Lin-

nea pod nazw Trichia ramulosa. Fries zdy jeszcze w Index alphabeticus do swego Systemu

pomidzy innemi Trichiami pomieci i t, odsyajc po opis do waciwego róda. Tymcza-

sem okazy zachowane w Paryu bada jednoczenie Kamil Montagne, uzna je by porostem i
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nazwa Cilicia noli-tangere, a nastpnie zmieni rodzajow nazw na Chrysothri.r. Ostatni raz

bada okazy Lipskie Wigand, piszc swoj prac o systematyce Trichii. Spostrzeg on e « wo-
ni » tego niby luzowca jest pokryta ótym nalotem, który daje si w wodzie oddzieli od ni-

tek, i barwi si na óto, zarodnie maj by czarno-zielone, o zarodnikach mówi, e ich nie wi-

dzia. Z powodu jednak, e cianki woni s w sie poczone, przeniós ten gatunek do ro-

dzaju Arcyria i nazwa go A. ramulosa. Miaem ze zbiorów lipskich te same okazy, które po-

szukiwa Wigand, lecz jakie byo moje zadziwienie, gdy dodawszywedug zwykej metody po-

stpowania kropl wyskoku, spostrzegem pod drobnowidzem, po rozpuszczeniu si ótego

barwnika, pomidzy najwyraniejszemi komórkami grzybni, liczne, piknie zielono zabarwione

komórki, które nie pozostawiay mi adnej wtpliwoci, e mam przed sob nie adna Trichi

lub Arcyri, ale jaki porost. Poszukiwania szkem powikszajcem pozwoliy mi w krotce uj-

rze Apotechiai tym sposobem upewni si w dopiero co powzitem przekonaniu. Po zdeter-

minowaniu go, chcc si o susznoci tego upewni, prosiem pana Baillon o oryginalne okazy

Montagna Ghrysothrix, które te askawie mi przesa. Wreszcie przerzucajc raz dzieo Friesa

natraOem wypadkiem na wytworny cpis Perybolryonu, który mi reszt wtpliwoci wsyno-

nimice tego ustroju rozwiza.

158. Trichia reliculata D. C, patrz Sphcerocarpus trichioides Buli.

159. Trichia rufa Hoftm., patrz, Sph<vrocephalos rufus Hall.

160. Trichia rugosa. Trent., 1. c, p. 228, jest jakim wtpliwym gatunkiem Physarum. Zasuguje na

wykrelenie.

161. Trichia semicancellata D. C, patrz Sph;erocarpus semitrichioides Buli.

162. Trichia sphcerocephala Hoflm., jest jakim porostem z rodzaju Galickim (C. lenticulare?).

163. Trichia turbinata D. C, patrz Spha?rocarpus semitrichioides Buli.

164. Trichia venosa Poir., patrz Dictydium veno$um Schrad.

165. Trichia. Hall., III, n° 2158 i

166. Trichia. Hall., III, n°2159 sjakiemi dwoma wtpliwymi luzowcami z rzdu Calcarece.

16". Trichia. Hall., III, n° 2161 i

168. Trichia. Hall., III, n° 2162, s porostami z rodzajów Calicium i Coniocybe.

169. Trichia. Hall., III, n°2163, patrz Sphcerocephalos rufus. Hall.

170. Trichia. Hall., III, n° 2165, jest jakim gatunkiem Stemonitis.

171. Trichia. Hall., III, n° 2169, jest zdaje si jak Trichia, moe T. varia?

172. Trichia? Gurrey w Mic. Jour., 1857, p. 130, t. VIII, f. 44, o ile z opisu wnosi mona, jest

jakiem Physarum.

173. Trichulius stipitatus. Schmid., th>. XXIV, f. I-VIII, jest cziSm bardzo wtpliwem, najprawdopo-

dobniej bdzie to le odrysowana Trichia nigripes.

174. Tubulina bicolor Poir, patrz Didymium parietinum Schrad.

175. Tubulina strobilina Poir., patrz Accidium strobilinum.
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176. Xyloon Czer., patrz Xyloidium Fr.

177. Xyloidium. Fr. W roku 1845 opisa Gzerniajew pewien ustrój majcy by luzowcem pod nazw
Xyloon Dclaignii. Opis ten jest nadzwyczaj pobieny, a znajdowanie si w znacznej wysokoci na

gazi drzewa, wreszcie jedyny znaleziony okaz, pozwalaj powtpiewa o luzowcowatej na-

turze tego ustroju. Fries w Summa vegetabilium Scandinayiac nazywa go Xyloidium, lecz wicej

szczegóów nie podaje. Najwaciwszem bdzie ustrój ten przynajmniej z gromady luzowców

zupenie wykreli.



V. — O POKREWIESTWIE SLUZOWCOW

CZ I. — POKREWIESTWO W ACUCHU JESTESTW USTROJOWYCH.

Ju w pierwszej czci naszej monografii, przegldajc szereg prac dotyczcych luzowców, musie-

limy nieraz mimowoli wspomnie i o przekonaniach jakie ich autorowie mieli, co do pokrewiestwa

luzowców. Róne te jednak pogldy zbywalimy tam umylnie krótko, eby si tu nad nimi obszer-

niej i swobodniej zastanowi. Lecz jak wiemy, prawie do ostatnich czasów uwaano luzówce za

grzyby, tern samm wiec jestemy zmuszeni zacz ten przegld od rónych poj, jakie z kolei

czasów rozwinito co do natury grzybów. Literatura tego przedmiotu, jest prawdziwie niewyczer-

pana, musiaem si wic ograniczy na pracach najwaniejszych, nie opuszczajc jednak i pomniej-

szych jeeli tre ich przedstawiaa co wicej ciekawego.

Zdania staroytnych autorów, e grzyby s nie istotami « sui generis » lecz produktami roz-

kadu istot ustrojowych, przeszo naturalnie niezmienione do ich pierwszych wykadaczy i zielni-

karzy koca XVI i pocztku XVII wieku. Spotykamy je u Ruellego(I), Gosteusa(2), GsesaTpina(3),

Mattiolego (4;, Tabernremontanusa (a), Bauhina (6), Lauremberga (7), Bacona (8), Bauhina mod"

(1) Ruelle (J. Ruellius). De natura stirpium libri tres. Parisiis, i 330.. Wydanie trzecie, Basilea?., 1343,p. 392.

(2) Cost^us (J.). De universali stifpium natura libri duo. Augustee Taurinorum, 1578, p. 33.

(3) Cesalpino (A.). Deplantis, libri XVI. Florentia, 1383.

(4) Mattioli (P. A.). De plantis epitome utilissima nuvis piane, ad vivum expressis iconibus deseriptionibuscjue

longe et pluribus et acuratioribus, nunc priinum diligenter aueta et locupletata a D. J. Camerario. Francofurti a. M.,

4386, p. 287 et 386.

(5) Tabern^montanus (J.). Ncu \ollkommcn Kraeuterbucb, etc. Basel, 1.087, p. 1320 (wydanie trzecie).

(0) Bauhi.\ (G.). Pinax theatri botanici, sive Index in Tlieopbresti, Dioscoridis, Plinii et Botanieorum qui a aeetilo

scripserunt, opera : plantarum circiter sex millium ab ipsis exbibiirum liomina cum earundera synouimis et. diffe-

rentiis methodice secundum earum etgenera et species prpponens. Basilia?/ 1623. Wydanie drugie z 1671, p. 369 i

373.
'

(7) Labrenberg (W.). Botanotbeca, boc est modus conlieiendi berbarium vivum, in gratiam et usum studiosorum

medicina? conscripta. Rostochii, 1626. Wydanie strasburskie z 1607, p. 66i. •. ;
. ..

(8) Bacon (F.) Sylva sylvarum or a naturall historia}, publisbed afler tbe autbors deatb hy.W. Rawley. Londoi>,

1627. Wydanie amsterdamskie z 10i8. Ceni. VI, p. 322. '.;•" '. '..';... .
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szego(9), Malpighiego(lO), Morisona(l), Triumfettego (12), Dilleniusa (43). Wreszcie Marsili(U) i

Lancisi(lS) powicaj tema przedmiotowi osobne dziea, w których wszystkie niedorzecznoci jakie

tylko mona byo wymyli na poparcie tej teoryi s zebrane w jedne cao.

Z drugiej jednak strony ju w roku 1576 mówi De l'Ecluse(16) o nasionach grzybów, za które je-

dnak uwaa zarodnie kubecznika (Cyathus). Wkrótce potm wspomina Porta(17), e umieszczajc

papier pod kapeluszem grzyba mona zebra jego nasiona. Dalej Tournefort (18) i Jussieu (19) uwaajc

grzyby za roliny dochodz na teoretycznej drodze do przekonania, e one jako takie musz posiada

nasiona. Nareszcie w roku 1729 udao si niemiertelnemu Michelemu (20) odkry sposób powsta-

wania, i przytwierdzenie « nasion » u rónych grzybów. Zdawao si, e odtd staroytne banie zo-

stan zoone na zawsze do grobu wspomnie. Widocznie jednak owi mowie, którychmy dopiero

co wymienili, genialnoci wyprzedzili znacznie wiek w którym yli, gdy zdanie ich tylko powoli si

rozchodzi, a jednoczenie powstaje co do natury grzybów nowa teorya mijajca wszelkie granice zdro-

wego rozsdku.

W roku 1756 wykada Buettner profesor na wszechnicy w Getyndze, e grzyby s tylko siedliskiem

much i innych owadów, e z tego powodu powinny by przeniesione do królestwa zwierzcego i po-

mieszczone obok korali i sertularyi. W niecay dziesitek lat potm, sawny z tego powodu przez

dugi czas baron Muenchhausen (21) robi spostrzeenie, e tak zwane nasiona grzybów umieszczone

w wodzie daj pocztek robakom. Przypuszcza on, e jednm sowem grzyby s niby zwierztami.

Zdanie to przyjmuje na chwil nawet Linne(22). Wreszcie nowe dowody na poparcie tych pogldów

zbieraj, Niemiec Weis (23) i Anglik Wilk (24) do których przycza si nawet i Scopoli (25). Po stronie

(9) Baubin (J.) et J. Cheklkr. Historia plantarum universalis. Quam recensuit et auxit D. Chabraeos. Ebroduni,

1631, v. III, p. 85 1 et 814.

(10) Malpighi (M.). Opera omnia Londini, 1686, v. II, p. 53.

(H) Morison (R.). Plantarum historia? universalis Oxoniensis, pars seeunda, seu Herbarurn distributio nova, per

tabulas cognitionis et affinitatis ex libro natura? observala et delecta. Oxonii, 1860. Wydanie drugie, 1699, p. 635 i

Ilortus regius Blesensis. Parisiis, 1669, p. 490.

(12) Triumfetti (G. B.). Vindiciarum veritatis a castignationibus uarundam propositionum, que babentur in opus-

culo de ortu ac vegetione plantarum, cum auctoris specimine circa plantarum phaenomena ac metamorphoses. Pars

prior, in qua experimenla ac nove observationes de orlu ac vegetatione plantarum continentur. Roma?, 1703, p. 196.

(13)Dillenius (J. B.). Catalogus plantarum spontc circa Gissam nascentium. Francofurti a. M., 1719. Appendix,

p. 71.

(14) Marsili (G.). Dissertatio de generatione fungorum, et J. M. Lancisii responsio una cum dissertationc de Pli-

niana? \ illae ruderibus absue Ostiensis litoris incrcmento. Roma?, 1714.

(15) Lancisi (G. M.). Dissertatio epistolaris de ortu; ycgetutione et textura fungorum ad eximium et nobilissimum

Comilem L. F. Marsilium. Roma?, 1714.

(16) De L'Eci.use (Ch. Glausius). Rarioium aliuot stirpium per Hispanias observatarum historia, libris duobus

expressa. Antwerpia?, 1576, XXIII.

(17) Porta (G. B.). Phytognomica octo libris contenta in quibus nova facillimaue effectur methodus, qua planta-

rum, animalium, metallorum, rerum deniue omnium ex prima extima? faciei inspectione quivis abditas \ires asse*-

<piatur, etc. Neapoli, 1588. Lib. VI, cap. 2.

(18) Tournefort (J. P. de). W Memoire de l'Academie royale des sciences. Paris, 1707, p. 45.

(19) Jussiec (A. de). W Histoire de 1'Academie royale des sciences. Paris, 1728, p. 378 i 379.

(20) Michei.i (P. A.). Nova plantarum genera. Florentia?, 1729.

(21) Muenchhausen (O. von). Der Hausvaler. Eine cekonomisebe Scbrift. Hannover, 1765-1774.Cz druga, p.758.

(22) Linne (C.). Dc tnundo umsibili w Amcenitates Aeademica?, VII. Holmia?, 1767, p. 12.

(23) Weis (F. G.). Planta? eryptogamica? flora? geettingensis. Gottinga?, 1769.

(24) Wilk (G.). W Altona?r Mercunus. Siebentes Stuck, 1768.

(25) Scopoli (J. A.) Delicia? flora? et fauna? insubrica?. Pars prima. Ticini, 1786, p. 40, t. XVIII.
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jednak Jussiego i Michelego znajdujemy powany i wspaniay zastp mów jak Hallera (26), Gledi-

tscha(27), Schaeffera (28), F. O. Muellera (29), Hedwiga(30), Palisot de Bcauvois'3l) i Boltona(32).

Z tych na szczególna wzmiank zasuguj Gleditsch i Mueller. Pierwszy robi dowiadczenia (33) tego

rodzaju, e w naczyniach szklannych pokrytych gstym tiulem umieszcza owoce, a nastpnie z góry

sypa na nie nasionka rónych pleni, i przekona si, e te opadszy na dó rozwijaj si na znalezio-

nem tam podou wybornie. Ztd doszed do przekonania, e nasiona pleni i innych grzybów unosz

si z wielk atwoci w powietrzu, zjawienie ich si wic w rónych miejscach jest zupenie natural-

nem zjawiskiem. Drugi w dopiero cytowanej pracy (29) widzia pierwszy pod drobnowidzem kieku-

jce na szkieku przedmiotowem nasionka grzybów i wypowiada zdanie, e prawdopodobnie grzybnia

(mycelium) wszystkich grzybów powstaje z ich nasionek, jeeli te padn na miejsce gdzie znajduj do-

stateczn wilgo i potrzebne ciepo do rozwoju.

Pomimo tak piknego rozwoju nauki, znachodzimy pod koniec XVIII wieku szereg botaników po-

wracajcych do starych zacofanych pogldów. Rozpoczyna go w roku 1783 Neeker(34). Autor ten

uwaa grzyby za istoty wprawdzie ustrojowe, ale przypuszcza, e one powstaj pfzy gniciu i roz-

kadzie rolin z ich komórek i wókien przez szczególny proces wymiany, czyli innemi sowy uwaa
grzyby za tkanki rolinne wystpujce tylko pod now postaci, anie za ustroje osobne. Wkrótce

potem wystpuje na widowni walki nowy rycerz w osobie Kazimierza Mcdicusa (35). Botanik ten

który pod wieloma wzgldami mia nader dziwaczne pogldy na nauk, zarozumiay, uparty i nie-

zbyt inteligentny, posun si jeszcze dalej od Neckera. Odmawia on grzybom wszelkiego ustrojenia.

Przy rozkadzie rolin czsteczki ich w skutek dziaania « siy sprystej ! » zostaj rozprószone, ale

pod wpywem pewnej « siy cigliwej » przy dostatecznej wilgoci i cieple, mog si na nowo skupi

i wystpi pod postaci grzyba. Proces ten, istniejcy w jego fantazyi, nazywa « krystalizacy ro-

linn)). Podobnego rodzaju pogldy cho nie tak miao i obszernie wyoone, znajdujemy ju po-

przednio w pismach Mcerklina modszego (3G) i de la Metherie'go(37). Powstaje teraz zacita walka,

(26) Haller (A. d.\on). Ennumeratio methodica stirpum indigenarum Helvetia?. Goetlinga;, 1742.

(27) Gleditsch (.L G.). Methodus fungorum. Berolini, I7.'i3.

(28) SciiiFFEu (J. Ch.). Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, ieones. Ratisbona?,

1762-1774.

(29) Mleller (F. O.). Bemerkungen einer sonderbarer Ausstaubung bei einigen Arten der Kaulcnschwamme

w « Bescbaeftigungen der Berliniscben Gesellscbaft Naturforsciender Freunde. Erster Band. Berlin, 1773, p. 152.

(30) Hedwig (J.) Theoria generaiionis et fructiticationis plantarum eryptogamicarum. Petropoli, 1784.

(31) Palhot de Beadvois. «Champignons» w pierwszym tomie Lamareka : Encyelopedie metbodiue do Botaniue,

•1783.

(32) Bolton (J.). An history of fungures growing about Halilax. Huddersfield, 1788-1701.

(33) Experiences concernant la Generation des Champignons par M. Gleditsch w « Histoire de 1'Academic royale,

des sciences et Belles Lettres a Berlin ». 1749, p. 26.

(34) Xeckek (X. J. de). Traite sur la Mycitologie, ou discours historiue sur los cbampignons en genera. Mannheim,

1783.

(35) Traile sur 1'origine et la formation des cbampignons par M. C. Medicus w « Obsenations sur la physiue, sur

1'bistoire naturelle et sur les arts. Vol. XXXIV, Paris, 1789. Journal de Physiue. Avril, p. 241.

— Lettre de M. Medicus a M. de la Metherie, dan lauelle on repond a la refutation que M. le baron de Beauvois

a faitinserer dansle Journal de Physiue du mois de fevrier 1790, sur l'origine des cbampignons. AManheim, 1790.

— Pflanzenpbysiologische Abhandlungen. III Band, 1803, p. 59.

(36) M.ERRLI.N- (G. F.). Sind Schwamime Pflanzen odersind sie Inseeten-Wolmungen, und entstehen sic von den !n-

secten w « Maga/.in fur die Botanik, 1788. Drites Stiick, p. 137.

(37) De la Mteieiue. Vues physiologiues sur 1'organisation animale,p. 406 ; wedug Reynier w Journal de Plivsique

z 1789, p. 242.

ART. 1. |j
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w której w obronie zdrowego rozsdku, wystpuj we Francji Palisot de Beauvois(38) i Bulliard (39)

w Niemczech Schrank(40) i Willdenow (41).

Pomimo to i « krystalizacya rolinna » Medicusa jak kady chwast rozplenia si mnogo i z atwo-

ci. Ju w biecem nawet stuleciu wystpuj z podobnymi pogldami Frentzl(42), Rudolpki (43),

Fischer (44), Hornschuch (45), a wreszcie w roku 18G5 Haller odnawia j pod now postaci swego

« Mierococcus ».

Jakim sposobem w obec takich przeszkód mykologia rozwina si jako odrbna ga botaniki,

komu zawdzicza, e stana dzi na tak powanem stanowisku, to jest ju w ogóle znanem i przecho-

dzi zreszt zakres naszej pracy.

Wypada nam teraz zwróci si do tych pisarzy, którzy albo nie uwaali luzowców za grzyby albo

t o nich odrbne wyrazili zdanie. Spotykamy tu najprzód Marchanda (4G), który w roku 1727 uwaa
wykwit za ustrój pokrewny gbkom w ówczesnem tego sowa znaczeniu. Dalej Medicusa (47), który

uwaa ten sam wykwit za czsteczki powstae z rozkadu rolin przycignite w mas przez si ci-
gliw i dowodzi, e widzia jak z niego przez krystalizacy ! powstaway bedki (Agarici). W obronie

samodzielnoci wykwitu wystpuje wkrótce Palisot de Beau\ois(48) podajc cay szereg ciekawych na

owe czasy spostrzee tyczcych si luzowców, zebranych juto w Europie ju na San-Domingo.

O treci dziea Schradera(49) mówilimy ju powyej, naley tu tylko przypomnie czytelnikowi, e
pisarz ten by pierwszym i jedynym botanikiem do czasów De Barego, który wypowiedzia jasno i

miao, e luzówce nie maj nic wspólnego z grzybami, e tak w sztucznym jak i naturalnym syste-

macie musz by od nich odczone.

W pocztkach biecego stulecia spotykamy si z szeregiem artykuów Lichtensteina (50), który

(38) Palisot de Beauvois. Lettro a M. de la Mtherie au sujet du Traite sur 1'origine et la forniation des champi-

gnons, compose parM. Medicus w « Journal cle Pliysicjue ». Fevrier 1/90, p. 81.

(30) Bui.uard (P.). Histoire des champignons de la France. Paris, 179 1 ^ p. 65.

(40) ScuiiANii (K. F.). Animadversiones in uaedam loea promptuarii Turieensis ad D. Doct. Paulom Usteri, I. De

natura fungorum vegetabili, eorumque ineremento. W « Magazin fiir die Botaniue, 1790. 12 Stiick, p. 21

.

(41) Wir.LDEN-ow (C. L.). Etwas ueber die Entstohlung der Pilze w a Annalen der Botanik » herausgegeben von P.

Usteri, 1790. Drites Stiick, p. 58.

(42) Fuentzl (F. J.) Physiologische Beobaelitungen ueber den Umlauf des Saftes in den Pflantzen und Baumen und

des Enstelung der Erdscliwilmme. Weimar, 1804.

(43) Rudoi.phi (K. \.). Anatomie derPtlanzen. Berlin, 1807, p. 22.

(44) Fischer (F. E. L ) Beitrag zur botanischen Systematik, die E\istenz der Monocotyledoneen und der Polycotyle-

doneen betredend. Zuricli, 1812.

(45) Hornschuch (Cb. G.). Einige Beobaelitungen und Bemerkungen ueber die Ensteblung und Metamorphose nie-

(Jeren Yegetabiliscben Organismen. W « Nova acta Leop. Carol. soc. nat. curiosor », 1821, vol. X, pars II, p. 513.

• (46) Marchant (l\.). Sur une vegetation particuliere qui vient sur le tan, w « Histoire de 1'Academie royale des

science ». Paris, 1727, p. 40.

(47) W Journal de Pbysiue, 1789, p. 243.

(48) Balisot de Reauyois. W Journal dc Pbysiue, 1790, p. 81.

(49) Schrader (H. A.). Nova plantarum genera. Lipsiae, 1797, p. vi et vir.

(50) W Magazin fiir den neusten Zustand des Naturkunde herausgegeben von J. H. Voigt. Weimar, 1803, vol. VI :

p. 42. Ueber dia Luftzoophyten : A) Auszug eines Briefes des Herm Professor W. Remer an den Herausgeber,

p. 45; B) Ueber die Existenz von Zoopbyten in freier Luft, p. 57; G) Zweites Sehreiben des Herrn General

Superintendent Licbtenstein ueber denselben Gegenstand.

p. 134. Auszug eines neuern Briefes des Herrn Professor Remer an den Herausgegeber die Luftzoophyten batreffnd.

ii. 138. Skizze einerTheorie der Generation und Entwickelung der Luftzoophyten.
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luzówce uwaa za zwierzta, a mianowicie za polipy yjce w powietrzu. Dojrzae zaród nie uwaa
za wyksztacone zwierzta i utrzymuje, e padziorek ma mie gb opatrzon trzema czukami ! co

te nawet rysuje. Przypuszcza on, e te polipy powietrzne powstaj z kolczaków (Hydnurn) i grzybów

(Boletus), a z nasion ich maj si znów tworzy huby (Polypoms). Dalej opowiada i rysuje cay szereg

ju te prawdziwie wysoko niedorzecznych fantazyi, które jako takie zupenie opuszczamy. Trevi-

ranus(5) gorcy obroca teoryj samorodztwa objania przez ni powstanie luzowców. Persoon uwa-

ajcy pierwiastkowo luzówce za grzyby, nastpnie przypuszcza(52), e wikszo ich moe spada

z powietrza pod postaci piany! wreszcie pod koniec ycia(53) jest tego zdania, e ustroje te s zu-

penie rónej natury i budowy od prawdziwych grzybów. Podobnie mówi Fries o ich yciu : «ve-

getatio maxime singularis et a reliuorum fungorum prorsus diversa (54) n .

To zdanie Friesa powtarzane i uznawane przez wielu mykologów nie skonio ich jednak do uzna-

nia luzowców za odrbn gromad ustrojów. Dopiero w roku 1859 de Bary (55) zbadawszy ich hi-

story rozwoju doszed do przekonania, e luzówce nie maj nic wspólnego z waciwymi grzybami.

A idc dalej i szukajc naturalnego dla nich pokrewiestwa, nie znajduje go w pastwie rolinnem. Za

to niektóre grupy ustrojów zaliczanych do zwierzt jak Rhizopoda, Gregarinae i Psorospermise uka-

zuj ju prdzej jakie, cho dalekie pokrewiestwa, i skaniaj autora do pomieszczenia luzowców
midzy zwierztami. W póniejszym czasie, wspomnian po raz pierwszy przez Wiganda(56) ide, e
niektóre monady maj nieco podobny rozwój, rozwin de Bary(57) szerzej, a wreszcie Cien-

kowski (58) nowszemi badaniami doprowadzi j do wysokiego prawdopodobiestwa. Ten stosunek

pokrewiestwa luzowców z innymi ustrojami rozbierzemy przy kocu tego rozdziau, a przej-

dziemy teraz do rozpatrzenia pytania : jakie zachodzi pokrewiestwo midzy luzowcami, a pra-

wdziwymi grzybami? — i czy rzeczywicie jakie zachodzi?

Po stronie de Barego który przeczco na to pytanie odpowiada, spotykamy wikszo przewan
botaników, tak Baila, Cienkowskiego, Niessla. Rozego, Sachsa, Tulasna i Wiganda. Po przeciwnej

stronie znajdujemy badaczy, którzy wprawdzie tego samego s przekonania, co do samej kwestyi, ale

dochodz do niej rónemi drogami i dlatego zapatrywania ich rozbierzemy nie w chronologicznym

porzdku, lecz stosownie do natury zarzutów jakie stawiaj.

Do pierwszej wic kategoryi nale wszyscy ci, którzy zaprzeczaj prawdziwoci historyi rozwoju

luzowców odkrytej przez de Barego, wic przedewszystkiem Hoffmann i Gurrey. Dowodzili lub do-

wodz oni, e nie wszystkie zarodniki luzowców kiekuj za pomoc pyWek, e s i takie, które

p. 493. Uebcrdie ausserhalb des Wasserslebenden Pfanzenthiere, wic ;i uch dere merkwiirdige Verwandliing in

mancherlei Erdsschwamme und aridere ilhnliche, bisher gewotmlich zum Gewachsreiche gerechnete orga-

nisehe Natur-Erzcugnisse. Cum tab. III et IV.

(31) Treviranus (G.). Allgemeine Biologie. Leipzig, 1R04.

• (0*2) Persoon (H. C). Memoire sur les Yesses-Loups ou Lycoperdon. W Journal de Botaniue, redig panine societe

desbotanistes. Paris, 1809, voI. U, p. 5.

(53) Persoon (C. H.). Abhandiung ueber die essbaren Schwamme uebersetzt von Dierbach. Heidelberg, IS22, p. 76.

(34) Frks (E.). Systema mycologicum. Vol. III, Gryphiswaldse, lS29,p. 67.

(55) De Bary (A. H.). Die Mycetozoen w Zeitschrift fur wissensrhaftliche Zoologie, vol. X. Leipzig, 1839. p. 73 i dalsze.

(36) Wigand (A.). Zur Morphologie und Systemalik der Galtungen Tricliia und Arcyria w Pringsheima Jahrbucher
fur wissenscuaftliche Botanik. Berlin, 1863, p. 50.

(37) De Bary (A. II.). Die Mycetozcen. Leipzig, p. 108 i dalsze.

(38) Cienkowskl (L.). Das Plasmodium, w Pringsheima Jabrbuclier fur wiesscnscbafiliclie Botanik. Berlin, 1863,

p. t30 i dalsze.
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przy kiekowaniu daj pocztek strzpkom (Hyplne). Hoffmann w jednym razie zosta przekonanym, e
mia do czynienia z prawdziwym grzybem (Anixia), który by niewaciwie pomieszczonym midzy

luzowcami, w innym za razie uzna swoje pierwotne spostrzeenia za niedokadne (Comatricha ty-

phina); pozostaje nam wic tylko Currey. Ten utrzymuje, e widzia zarodniki przetaczka powika-

nego kiekujce za pomoc strzpki. e tak by nie moe nie ulega adnej wtpliwoci, ale chociaby i

tak byo, w niczómby to jeszcze nie zmienio naszego zdania. Jestto dowód niepojmowania istotnych

rónic zachodzcych midzy grzybami i luzowcami, jeeli kto najwikszy i jedyny tylko kadzie na-

cisk na sposób kiekowania zarodników. W kadym razie, jeeli kto utrzymuje co podobnego, to

winien jest jeszcze poda dalej, co si dzieje z ow strzpk? jak z niej powstaje pierwoszczowocnia

i !. d.; jednem sowem jeeli w przyszoci kto wystpi z podobnym zarzutem bez podania zupenej

historyi rozwoju luzowcao którym utrzymuje, e jego zarodniki kiekuj za pomoc strzpki, to po-

dobnego rodzaju wystpienia bd nadal uwaa za najzupeniej bezzasadne, i w adne dalsze spory

wdawa si z nim nie myl.

Do drugiej kategoryi nale botanicy, którzy przyjmujc znan history rozwoju luzowców

za prawdziw, z innych jednak powodów na teoretycznej drodze dochodz do przeciwnych

z nami pogldów. Przedewszystkiem naley tu Brefeld, który pierwszy zbada i opisa siecionoga,a

zudzony podobiestwem jego pokroju z zarodni pleniaka (Mucor), dowodzi, e siecionóg jest typo-

wym luzowcem, stanowicym jednak przejcie do grzybów cznikowych (Zyrgomycetes). Dzi jednak

sam cofn dawne swoje pogldy i uwaa luzówce za osobn gromad ustrojów, któr mona pomie-

ci obok grzybów cznikowych.

Dalej wypada tu wspomnie, e Górnu uwaa luzówce za grzyby pokrewne skoezkowatym (Chy-

tridinese), krytyk tego zapatrywania si podamy przy kocu tego ustpu.

Nareszcie szereg ten zamykaj Famintzin i Woronin. W roku 1873 zbadali oni history rozwoju

dwóch ustrojów, które oznaczyli jako Geratium hydnoides i Polysticta reliculata. W przedwstpnej

wzmiance jak o tern odkryciu podali (*), przyznaj oni, e naley te dwa ustroje pomieci w groma-

dzie luzowców. Ze wzgldu jednak, e te dwa twory byy dawniej pomieszczane obok wóknicy

(Isaria) i huby (Polyporus), wycigaj wniosek, e one tem samem daj przejcie od luzowców do

grzybów wlóknicowatych i hubowatych.

W mojej doktorskij rozprawie (1) zwróciem uwag autorów, e z bdnego pomieszczenia jakich-

kolwiek ustrojów nie mona nic jeszcze sdzi o ich pokrewiestwie, gdy z tych samych powodów
naleaoby np. ramienice (Characeaj) uwaa za istoty najbardziej zblione do rolin kwiatowych, a

w szczególnoci do jezierzowatych (Nejadacea?) (2). Przypuszczaem zreszt, e bd ten popenili

tylko w popiechu.

W szczegóowej jednak pracy nad tym przedmiotem (3), autorowie ci nie zwaajc na moje prze-

strogi, nie odpowiedziawszy na uczynione mi zarzuty, zmieniaj tylko dawne pogldy, i dochodz do

bardzo dziwnych rezultatów. Prostujc mylne oznaczenie Polysticta reticulata przyznaj, e to j.est

tylko Ceratium porioides. Na kocu pracy (1. c, p. 13) sumuj swoje pogldy do nastpujcych

trzech wniosków, które dosownie podajemy :

(*) Botanische Zeilung, 1872, p. 014.

(1) L. c, p. 20.

(2) Jak wiadomo pomieci Jussieu w swojej familii Nejades i ramienice, kióre nale do rolin skrytopciowych.

(3) A. Famintzin und Woronin. Ueber zwei neue Formen von Schleimpilzen w « Mmoire de 1'Academie imperiale

des sciencescle Saint-Petersbourg », YII° serie, vol.XX, n°3.
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1. Esgiebt vier verschiedene Typen der Schleimpilze : a) der Gasteromyceten-Typus; dahin ge-

horen die Myxomyceten ; b) der J/wcorinen-Typus, wohin Dictyostelium mucoroides zu rechnen

ist ; c) der ffydnum - Typus, zu dem Ceratium hydnoides und der Polyporpus - Typus, wohin Cera-

lium porioides gehóren.

2. Es scheint naturgemasser, einen jeden der vier Typen der Schleimpilze, dem ihm entsprechen-

den Typus der Hyphenpilze anzureihen, ais aus den Schleimpilzen eine besondere Gruppe zu bilden.

3. Es lasst sich erwarten, dass auch zahlreiche andere den Hyphenpilzen entsprechende Schleim-

pilze aufgefunden werden, und dass wenn nicht bei allen, doch vielen Pilzformen sich zwei Unterab-

theilungen, 1) der mit Hyphen verschenen und 2) Hyphen entbehrendcn, mit Plasmodium yersche-

ncn Gebilde sich unterscheiden lassen werden.

Zwrócimy tu zaraz uwag czytelnika, e wedug dawnego pogldu autorów, dwa nowe luzówce

miay stanowi przejcie do workowców (Ascomycetes) i podstawczaków (Baridiomycetes), kiedy tym-

czasem wedug nowego maj one nalee do typu kolczaka, (Hydnum) i huby (Polyporus), a zatem

tylko do podstawczaków (Basidiomycetes).

Zamiast teraz od razu przej do rozpatrzenia si, jakim sposobem autorowie dochodz do tych

rezultatów, jestemy zmuszeni najprzód postawi sobie trzy pytania i na te odpowiedzie. Pytania

te s :

1) Czy zlewanie si pezaków luzoioców {Myxoamoo.be) w ciao pierwoszczni jest analogiczne owym przy-

padkowo zdarzajcym si zrastaniom strzpek grzybni {Schnallenbildungen) ?

2) Czy pierwoszczniajest analogiczna grzybni?

3) Czy pywki luzówców s analogiczne pywkom zdarzajcym si u grzybów?

Dodam jeszcze, e wyraz anologia oznacza tylko morfologiczn analogi, w razach gdy wypadnie

mi mówi o anologii fizjologicznej bd zawsze uywa wyrazu homologia.

.

Pytania te s nadzwyczaj wane, rzuc one nam bezwtpienia nowe wiato na cay przebieg roz-

woju luzowców, ale zanim bdziemy w stanie na nie odpowiedzie, musimy sobie wpierw zda
spraw, co nazywamy zapodnieniem i na czem polega jego istota.

Dotychczas nazywano w botanice zapodnieniem tego rodzaju przebieg, w którym dwie komórki ze-

spalaj si w jedne dla utworzenia trzeciej, zdolnej iv dalszym rozwoju przerodzi gatunek. Ztd ju wy-

pywa, e niekade czenie si dwóch komórek jest zapodnieniem. Zazwyczaj dwie te komórki s
tak dalece wyrónione miejscem powstawania, ksztatem i wielkoci, e odróniamy jedne zapadnia-

jc od drugiej, która zostaje przez pierwsz zapadnian, i nazywamy pierwsz mzk a drug esk.
W wikszoci razów te dwie spókujce komórki s pozbawione ruchu, tak np. u rolin kwiatowych

(Phanerogamae), krasnorostów (FlorideEe), workowców (Ascomycetes), zarazikowatych (Perenospo-

me) i t. d.; w innych znów wypadkach jedna tylko komórka i to stale eska jest pozbawiona ruchu,

tak np. u zrostnicy (Vaucheria), morszczynów (Fucacese), rodniowców (Archegoniatse), ramienic

(Characea?) i t. d.; wreszcie zdarzy si moe, e obie komórki spókujce s ruchliwe, tak np. u gro-

madnicy (Pandorina), zawotni (Chlamydomonas). Jak wic widzimy dla pojcia istoty zapodnienia

obojtn jest rzecz, czy spókujce komórki s ruchliwe, czy te pozbawione ruchu. Zazwyczaj spó-

kujce komórki s tak dalece wyrónione, e nie mamy najmniejszej wtpliwoci któr wypada na-

zwa esk, a któr mzk. Znamy jednak liczne wypadki w których tak nie jest, w których obie

komórki s zupenie lub prawie zupenie równowartociowe, i to bez wzgldu na ich ruchliwo
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lub nieruchomo. Tak si rzecz ma np. u grzybów cznikowych (Zygomycetes), u wiciu wodoro-

stów z towarzystwa skrtnicy (Spirogyra), dalej u gromadnicy (Pandorina), zawotni (Ghlamydomo-

nas) i t. d., zreszt przed niedawnym czasem widziaem podobne spókowanie u spaszczyka (Gonium).

Lecz najciekawszy moe tego rodzaju przebieg zosta odkrytym w roku 1872 w tutejszj pracowni

przez mego przyjaciela Suppanetza, u póczni (Hydrodictyon). Pócze bya dawniej ju badan przez

Pringsheima i w dzisiejszym stanie nauki mona byo przypuszcza, e botanik ten przeoczy spóko-

wanie jej pyweczek (Microzoospora), to te hodujc ten wodorost, z niecierpliwoci oczekiwalimy

chwili kiedy rozwój jego dojdzie to tego peryodu. Nareszcie mielimy przyjemno nasyca si

przez kilka dni tym przebiegiem, zbada go najdokadniej i doj do bardzo ciekawych rezultatów.

Rzecz ma si jak nastpuje: z chwil kiedy komórka macierzysta daa pocztek tysicom pyweczek, te

nie opuszczajc jej jeszcze ju zaczynaj spókowa. Dwie pyweczki które si ze sob zetkny bez-

barwnym czubkiem natychmiast zlewaj si z sob w jedno ciao, lecz zanim ta nowa komórka zd-

ya wydzieli z siebie bonniki utworzy cznik (Zygospora), nadpywa nowapyweczka i spókuje

z dwoma ju zlanemi si. To samo moe si zdarzy z nowo powsta komórk raz, drugi i trzeci.

Tak e pócze przedstawia nam wodorost, w którym niekiedy sze komórek spókuje ze sob dla

utworzenia owocu-cznika (Zygospora). Ztd to pochodzi, e czniki tej roliny s bardzo zmien-

nej wielkoci stosownie do tego czy pochodzenie swoje zawdziczaj tylko dwom czy te trzem, czte-

rem, piciu lub te szeciu pyweczkom. Ztd wynika, e dotychczas przyjte w botanice okrelenie

zapodnienia nie moe si osta, musi by zmienionem i brzmi jak nastpuje : zapodnieniem nazy-

wamy przebieg , w którym dwie lub liczne komórki zespalaj si z sob dla utworzenia jednej nowej, zdolnej

iv dalszym rozwoju przerodzi gatunek.

Wemy teraz pod uwag rozwój luzowców, przypomnijmy sobie, e pierwoszcznia moe powsta

tylko przez zespolenie si licznych pezaków (Myxoamceba), e ze spókowania tego powstaa pierwo-

szcznia daje w nastpstwie pocztek zarodnikom rozmnaajcym gatunek, a dojdziemy do przeko-

nania :

1) e czenie si pezaków luzowców (Mazoamcebe) w ciao pierwoszcznijest aktem pciowym ;

2) e pezaki te bez wzgldu na ich liczb ?nusz by uwaane za niewyrónione komórki mzkie i eskie;

3) e pierwoszcznia jest niczem innem jak tylko nagim, zazwyczaj ruchliwym cznikicm[Zygospora).

W podobnym ju duchu wzmiankowaem te ten przebieg w mojej rozprawie (l. c, p. 19), taka

wzmianka znajduje si w pracy Brefelda (1. c, p. 2 i), lecz przyzna to naley, e idea ta naley si de

Baremu, który w wykadach swoich od dawna przebieg ten w ten sposób objania i od niego oby-

dwamy go przejli.

Tak drog doszlimy do odpowiedzi na pierwsze pytanie « czy zlewanie si pezaków luzowców

w ciao pierwoszczni jest analogiczne owym przypadkowo zdarzajcym si zrastaniom strzpek grzy-

bni)). Oczywist jest bowiem rzecz, e pomidzy tymi dwoma faktami nie ma najmniejszej analogii.

Przypadkowo w grzybni powstajce zrastania si. ich strzpek, mona co najwyej porównywa z two-

rzeniem si naczy z licznych komórek w tkankach rolin kwiatowych.

Dla otrzymania odpowiedzi na nastpne dwa pytania, najlepiej bdzie jeeli wemiemy pod uwag

rozwój kilku dobrze znanych grzybów w porównaniu z rozwojem luzowców. Cikie to zadanie po-

równywa dwie tak róne gromady istot jak grzyby i luzówce, lecz poniewa jestemy do tego zmu-

szeni, przystpujemy do dziea. Z grzybów wemiemy za przykad Pleniak (Mucor), grubielec (Cy-

stopus) i mczak (Erysiphe w podrodzaju Podosphaera), nalece do klas czników (Zygomycetes),

podników (Oomycetes) i workowców (Anomycetes). Analogiczne czonki rozwoju tych ronych istot
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pomieszcza bd w jednym rzdzie nastpujcej tablicy. Doda tylko musz, e wedug sownictwa

uoonego z przyjacielem moim Janczewskim, nazywam : Oogonium — podnia; Antheridium—upp-

dnia ; Oospora — podnik; Zygospora— cznik; Zoosporangium — pywkozbiór; Ascogon — worko-

rodnik; Polinodium — agiewnik ; Ascus — worek; Ascospora zarodnik workorodny.

luzówce Pleniak Grubielec Maczak

Liczne niewyrónione

komórki pciowe pod

postaci pezaków

Dwie niewyrónione

komórki pciowe na

grzybni

«

Podnia i upodnia

Komórka workorodna

i

agiewnik

Pierwoszcznia cznik Podnik Workorodnik

Pierwoszczowocnia lub

zarodnie
Zarodnia Pywkozbiór Worek

Zarodnik Zarodnik Pywka Zarodnik workorodny

Pywka Grzybnia Grzybnia Grzybnia

d. pywki d

d. pezaki d.

d. pierwoszcznie d.

d. owoce d.

W Ogóle wic jako czonki analogiczne w rozwoju spotykamy :

u luzowców : Zarodniki, u grzybów : Zarodniki lub pywki,

grzybni,

dwie komórki pciowe grzybni,

komórk esk zapodnion,

zarodnie, pywko-zbiory lub worki.

Tern samem mamy zarazem i odpowied na dwa pozostae do odpowiedzi pytania to jest :

2) Czy pierwoszcznia jest analogicznia grzybni? i 3) Czy pywki luzowców s analogiczne pywkom
zdarzajcym si u niektórych grzybów. Grzybnia ma sivój analogom w pywkach luzowców, a pyivki

zdarzajce si u grzybów odpotuiadaj zarodnikom a nie pywkom luzowców.

Tak uzbrojeni w wiadomoci tyczce si morfologicznej wartoci rónych czonków w rozwoju

luzowców, moemy przystpi do rozbioru pracy Famintzina i Woronina.

Autorowie ci przypuszczaj, e pokrewiestwo pomidzy czterema formami bezstrzpkowych

grzybów (hyphenlose Pilze — tak nazywaj luzówce) i odpowiedniemi im czterema formami strzp-

kowych grzyfeów, na teraz nie da si blij okreli, wierz jednak, e ono istnieje i nie jest tylko

powierzchowne.

Pomimo to maj zamiar rozebra o ile rónice zachodzce pomidzy luzowcami i grzybami s.
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rzeczywiste i zbada czy te rónice nie dayby si wytomaczy jako pozorne i nieznaczne. W tym

celu okrelaj je w nastpujcych trzech punktach :

1) luzówce róni si od grzybów kiekowaniem za pomoc pywek,

2) luzówce róni si od grzybów picrwoszczni, która u tych ostatnich zostaje zastpion przez

grzybni.

3) Wreszcie róni si tworzeniem si i budow owoców.

Biorc pod uwag rezultaty do którychmy poprzednio doszli, co do stosunku rónych czonków

w rozwoju grzybów i luzowców i porówrnywajc je z tymi trzema punktami widzimy, e zaoenia

te s faszywe, a tern samem i wszystkie wnioski dalej na ich zasadzie rozwinite nie mog mie rze-

czywistej wartoci. Tem samem upada caa operacyjna podstawa autorów, mimo to zapucimy si

w dalszy spór z nimi, bo z niego rzeczywist odniesiemy korzy.

Powracajc wic do pracy Famintzina, spotykamy si w krotce z nastpujcem zdaniem, które do-

sownie podajemy : « Sollte sich z. B. ihrgend eine Abweichung in der Entwickelang oder Struchtur bei

<( in dem ausgebildetem Z ustande sonst ganz gleichen Organismen otfenbaren, und Sich bios ais eine

« leichte Modification deuten lassen, so ist man wohl zu dem Schluss berechtigt, sie ais fur den Bil—

<( dungsproces der untersuchten Formen unwesenllich und eine darauf gegriindete Schcidung in

« Systematischer Hinsicht ais unstatthaft zu erklaren ».

Có jednak pozostaje wspólnego pomidzy dwoma, w dojrzahm stanic, jednakowemi istotami,

które si róni history rozwoju i budow? Oczywicie tylko pokrojowe podobiestwo. W kwestyi

jednak czy dwie klasy, familie, a nawet czy dwa ustroje s pokrewne, podobiestwo ich pokrojowe

nie miao, nie ma i nie bdzie mie nigdy gosu rozstrzygajcego. Pokrój jest rzecz najpodrzdniejsz,

jest nieraz cech tylko pewnego okazu, a nie gatunku. Tak np. brzoza zwyczajna i odmiana jej o li-

ciach mocno wcinanych, maj bardzo odmienny pokrój cho nale do tego samego gatunku; nie-

które gruszki maj ksztat jabka, pomimo to s gruszkami; kapusta, kalafiory, jarmu tak róny maj
pokrój, e tylko botanikom jest wiadomo ich przynaleno do jednego gatunku i t. d. Z drugiej znów

strony podobiestwo pomidzy skrzypem (Euisetum) i rzewni (Casuarina)jest bardzo wielkie, a po-

mimo to pierwszy umieszczamy obok paproci zupenie pokrojowo rónych, drug obok równie od-

miennej woskownicy (Myrica) na zasadzie ich historyi rozwoju lub tj samej architektury kwiatów.

Moe zbyt dugiem si wyda czytelnikowi zatrzymywanie si nasze nad tem jednm zdaniem autorów
;

uczynilimy to jednak umylnie, gdy ono jest przewódcz ide caej famintzynowskiej filozofii i nie-

wyczerp-inem ródem wszystkich logicznych bdów, co krok w caej pracy namacalnych.

Otó, powracajc do Famintzina, natrafiamy na szeroki wywód, e kiekowanie zarodników lu-

zowców za pomoc pywek, nie moe by charakterem rónicym t klas od grzybów, gdy i pomi-

dzy tymi znajduj si podobne przykady. W tym razie przyznajemy autorowi najzupeniejsz racy,

ale te nikomu nawet na myl nie przyszo kiekowanie pywkowe luzowców stawia jako charakter

rónicy ich od grzybów.

Pomidzy pierwoszczni i grzybni chc autorowie widzie nastpujce analogie : Najprzód sdz,
e jak pierwoszcznie zawdziczaj swoje pochodzenie zespoleniu si licznych pezaków, tak te i

w grzybniach nieraz si zdarza e dwie spotykajce si ich strzpki zespalaj si z sob, tworzy si

w punkcie ich zetknicia otwór i zawartoci ich mieszaj si. Na to mamy gotow odpowied ; do-

piero co bowiem dowiedlimy, e tworzenie si z pezaków pierwoszczni jest aktem pciowym, kiedy

tymczasem zespalanie si dwóch strzpek grzybni, jako zupenie przypadkowe, naprzód nieokrelone.
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wreszcie niebdee czonkiem czynnym przy zmianie pokole, jesl raz aktem bezpciowym, apow tóre

niemogcym si z pierwszym nigdy porówna. Prawdziwy analogon takiego rodzaju zespalania sio

dwóch komórek mona co najwyej odszuka np. u rolin kwiatowych przy powstawaniu naczynia.

Inna znów analogi znajduj autorowie w tem, e jak nieraz owoc zoony (Fruchtkorper) grzy-

bów powstaje z grzybni, która wzia pocztek z licznych zarodników grzyba,— tak te ipierwoszcznie

powstajce z wielu zarodników, wydaj take niekiedy owoce zoone, to jest zrosozarodnic. Po-

równanie to jest ju te prawdziwie dziecinne, bo przedewszystkim zachodzi tu podobna okoliczno

jak w poprzedniem porównaniu, to jest : e i grzybnia moe si rozwiano z jednego tylko zarodnika,

kiedy tymczasem pierwoszcznia niemot, a do rozwoju swego potrzebuje koniecznie znacznej ich liczby :

co wic w pierwszym razie jest wypadkiem, w drugim jest prawem. Dalej, tak zwane owoce zo-

one grzybówr (Fruchtkurper) nie mona porównywa z zrosózarodniami luzowców, bo nic s to

rzeczy analogiczne. Grzybnia pewnego gatunku jest w stanie wydawa tylko owoce danego ksztatu

i budowy, kiedy pierwoszcznia, albo pokrywajc si ciank bez dalszych przemian tworzy pierwo-

szczowocni, albo te rozpada si na nieoznaczon ilo zarodni. Zrosozarodnic s zarodniami

rozwijajcemi si nie na pasczyznie lec/, w przestrzeni. Chociaby koniecznie o to chodzio eby
w rozwoju luzowców znale aaalogon faktu e grzybnia jaka rozwija si z licznych zarodników,

to mimo najlepszej woli nic podobnego odszuka niepodobna dzi i nie mona bdzie znale
nigdy. Grzybnia bowiem i jej analogon u luzowców, to jest pywki zbyt rónie si zachowywa

musz ju z powodu rónej swojej natury.

Wreszcie autorowie zastanawiajc si nad rón natur (konsystcncy) pierwoszczni i grzybni,

dochodz do przekonania e przedzia ten nie jest wielki. Powiadaj oni e grzybnia stosownie do

gatunków", te bardzo rónej bywa natury, ju tga, skórkowata, ju gbczasta lub soczysta, albo

wreszcie galaretowata. Wyobramy sobie, mówi oni dalej, e w jakiej grzybni bardzo galareto-

watej, cianki jej strzpek nabieraj tak wielk ilo wody, e si w kocu zupenie rozpyn, có si

wówczas stanie? Oto pierwoszcza zawarte we wszystkich komórkach strzpek naturalnie zlej si

ze sob i oto mamy pierwoszczni! ! Z takiej to grzybni o rozpynitych ciankach strzpek

(pierwoszcznie), powstaje z jednej strony siecionóg (Dictyostelium) i luzek óty (Ceratium porioi-

des), z drugiej strony z grzybni zwyczajnej natury powstaj podobne im : pleniak (Mucor) i

huba (Polyporus). Czy mamy si sili na zbicie tej trzeciej niby analogii? Zaprawd szkoda by na

to powica zbyt wiele czasu, ale mog wspomnie, e równie dobrze mog sobie wyobrazi, e
w jakim olbrzymim dbie cianki wszystkich komórek rozpywaj si do tego stopnia, e zawarte

w nich pierwoszcze bdzie si musiao poczy w jedn mas... czy pierwoszczni? o to pytamy

Famintzina!

W taki sposób dochodzimy do trzeciego punktu niby analogii, to jest podobiestw w budowie i

tworzeniu si owoców u luzowców i grzybów. Punkt ten zbywaj autorowie bardzo pobienie,

skadajc win na niewystarczajce (?) wiadomoci pod tym wzgldem, jakie dotychczas o rónych
grzybach posiadamy.

Po tak szerokim wywodzie wszystkich moliwych, czy t niemoliwych analogii, wiecz auto-

torowie swoje logiczne wywody spisaniem rezultatów, które podalimy dosownie w samym pocztku
rozbioru ich pracy. Wedug tyche nie uwaaj oni luzowców za odrbn, naturaln grup ustro-

jów, ale tylko za grzyby, których cianki strzpek s w szczególnym stanie rozpywowym. Pragn
om rozdzieli luzówce pomidzy róne gromady grzybów, wycznie kierujc si tylko powierzclio-

wnem podobiestwem pokroju. Wikszo wic luzowców ma by wczona do purchatnic (Gastero-

mycetes); siecionóg ma przej do cznikowych (Zygomycetcs); luzek gazisty (Ceratium hydro-

AHT. ).
| \
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ides) ma by pomieszczony obok kolczaka (Hyduum), a luzek óty (Ceratium porioides) obok buby

(Polyporus).

Nie bd si sili na wykazywanie niemoliwoci podobnych uroje, ale chcc dowie nieracjo-

nalnoci zasady, z której autorowie wychodz we wszystkich swoich dowodzeniach, zastosuj j
do nastpujcego przykadu, który moe prdzej kademu wpadnie w oko jak projekt autorów

rozdzielenia luzowców midzy róne gromady grzybów i wykae, e rzecz ta graniczy... prawie

ze miesznoci. Za punkt wyjcia bior liczne podobiestwa zachodzce midzy wieloma roli-

nami skrytopciowemi, nalecemi do gromady rodniowców (Arckegoniata?) i niektóremi rolinami

kwiatowemi i rozumuj jak autorowie powyej. Pomidzy rolmnmi k/cialowemi i rodniowcami za-

chodz tylko rónice ib historyi rozwoju i budowie, a zreszt spotykamy midzy nimi nadzwyczajne po-

dobiestwa. Zdaje si wic nam waciwem rozdzieli rodniowce pomidzy roliny kwiatowe, i tak

odnie skrzyp (E(juisetum) do rzewni (Gazuarina), ;— widak (Lycopodium) do sosny (Pinus),

—

wgbk (Riccia) i inne wtrobowce do rónych zasennikowych (Padostemete), — zeczwornik (Mar-

silea) do szczaWiku (Osalis), gauszk (Pilularia) do hrodnika (Litorella), — wil (Sahinia), do rzsy

(Lemna) — i t. d., i tylko odrónia dwa podziay, lo jest : rolin opatrzonych zaleni (ovolum)i

pykiem z jednej strony, a rodni (Archegonium) i upodni (Antheridium) z drugiej.

Rzumy teraz okiem po raz ostatni na cay przebieg rozwoju luzowców, i stremy najwaniej-

sze i najciekawsze szczegóy ich budowy. Najprzód uderza nas ta okoliczno, e luzówce posia-

daj bardzo wybitn przemian pokole (Generationswechsel). W pierwszem pokoleniu z zarodni-

ków powstae pywki, które reprezentuj plech innych, niszych rolin, daj pocztek pezakom,

to jest, niewyrónionym komórkom pciowym. Ze spókowania ich powstaje pierwoszcznia, to jest

cznik, tern szczególny e jest nagim i ruchliwym. Teraz bierze pocztek drugie pokolenie. -
cznik, na bezpciowej drodze, rozpada si przez wolne powstawanie komórek, na mnóstwo zaro-

dników. Droga prowadzca do tego celu moe by róna. Albo cznik bez odbywania dalszych

zmian okrywa si bon tworzc pierwoszczowocni — analogi tego spotykamy np. u mcznika,

gdzie workorodnik take daje pocztek zarodnikom przez wolne powstawanie komórek, bez odby-

wania poprzednio jakichkolwiek zmian. Albo te cznik ten — pierwoszcznia — rozpada si na

pojedyncze czci oznaczonych ksztatów i wielkoci, to jest na zarodnie; podobnego rodzaju rozwój

eskiej komórki spotykamy u bardzo wielu workowców. Powstawanie zrosozarodni z pierwoszczni

jest tylko tworzeniem si zarodni, nie na ; pasczyznie lecz w przestrzeni. Zreszt tak pywki, jak

pezaki i pierwoszcznie mog przechodzi we waciwe im stany spoczynku.

luzówce s jednak z tego wzgldu najciekawszymi ustrojami, e w caem swojem yciu nie

tworz tkanek w cislem tego sowa znaczeniu. Nasze pojcie komórki jest wzorem wzitym wy-

cznie z rolin wyszych, pod który to wzór, na granicy yjcych istot stojce luzówce nie daj

si z atwoci podcign. Teoretycznie rzecz rozbierajc, moemy^uwaa zarodnik, pywk, pe-

zak, pierwoszcznie i zarodnie za komórk, chocia ju pierwoszcznia ze wszystkiemi swemi wa-
snociami jest nader szczególn komórk. Tymczasem rozpatrujc si w budowie ju dojrzaej zaro-

dni, chcc j uzna za komórk, natrafiamy wielokrotnie na nieprzezwycione trudnoci. Zarodnia

bezkosmka jeszcze bez wysile da si uzna za komórk. Inaczej si jednak ma rzecz, gdy zarodnie,

jak to najczciej u luzowców bywa, s trzoneczkowate i zawieraj wonie. Ju sam trzonek naba-

wia nas nieraz do kopotów. U maworkowatych jestemy zmuszeni uzna go za przyczepk cianki

komórkowej, bo niepodobna wzi rur pust i tylko z trzech stron zamknit za komórk. U
kdziorkowatych przyczepka ta jest juto bez zawartoci, ju wypeniona istot, która, z pochodzenia

sdzc, jest najoczywiciej pierwoszczem. Jeste óna komórk? U siecionoga trzoneczek, wedug
danych wzitych z historyi jego rozwoju, skada si najoczywiciej z licznych komórek.



M.-ZOWCE.
I ''i |

Spryce woni kdziorka s naturalnie komórkami. Sieciowao wionie maworkowatych i nie-

których piknoszów mog By uznane za przyczepia cianki komorkowatej. Za có jednak uzna',

wolno midzy zarodnikami umieszczon, z pustych w sie poczonych rur zoon wonie, np. nie-

których strzpków lub cornuwii?

Jeszcze wiksze napotkalibymy trudnoci gdybymy si chcieli zastanowi gbiej nad wartoci
podsad i niektórych leni, których czci ju przyjmowalibymy za komórki, ju za pcherze lub

przyezepki.

Wreszcie ten wzór staje si niemoliwym jeeli bierzemy pocb uwag mrzyk lub podobne nagie

zarodnie. Czy mamy tu uzna pust rur podsady i trwae wókna woni za komórk? niepodobna !

Ale nie mona j wzi za przyczepk cianki guy tej brak tu zupenie.

Z tego tak pobienego pogldu ju jest dostatecznie widocznem, e chcc dojrzae zarodnie pod-

cign pod zwyky nasz wzór komórkowy, bylibymy zmuszeni to samo narzdzie (np. trzonek,

woni, i t. p.) uwaa : raz za przyczepk- cianki komórkowej, innym razem za komórk, w wielu

za przypadkach nie wiedzielibymy co z tym fantem zrobi.

Jeeli wic na teoretycznej drodze dochodzimy do przekonania, e zarodnie luzowców s poje-

dynczemi komórkami, to jednak okazuje si e w praktyce oznaczenia tego przyj i zastosowa

niepodobna. cznik moe by uwaany za komórk ; z chwil jednak w której ta pierwoszcznia

zaczyna owocowa w jakikolwiek sposób, rozpada si ona na mnóstwo nowych komórek — zarodni-

ków. Do tego jednak utworu niezuyte pierwoszcze, czy te jego produkt róniczkuje si w najroz-

maitszy sposób we woni, podsad, ciank zarodni, leni, kor, i t. d. Do irszystkich tych jednak

utworów wzór nasz komórkowy nie da si i nie powinien by stosowanym.

Jestemy teraz przygotowani do dalszej podróy, któr przedsiwzi zamierzamy dla wynalezie-

nia naturalnych krewniaków luzowców. Droga to nietrudna, bo utorowana przez tak znakomitych

badaczy jak de Bary i Gienkowski. Wedug nich luzówce s spojone najbliszym wzem pokre-

wiestwa z monadami. Monady s to istoty pasoytne lub przyczyniajce si do rozkadu cia znaj-

dujcych si w wodzie tak sodkiej jak i morskij, dotychczas poznane w niewielu tylko przedstawi-

cielach. Rozwój ich w ogólnych zarysach jest nastpujcy : Z tak zwanego pcherzyka (Monaden-

zelle) bior pocztek pywki, które po niedugim czasie zazwyczaj zamieniaj siew pezaki opatrzone

wypukiinkami (pseudopodien). W jednym wypadku (Monas amyli) poznanym przez Biekowskiego,

pezaki te mog powstawa przez zlanie si kilku pywek, Pezaki te s opatrzone jdrem lub nawet

wieloma (Nuclearia) jdrami. Po pewnym przecigu czasu te pezaki powikszywszy znacznie sw
objto (s bardzo drapiene), przechodz w stan spoczynku, którymy nazwali « pcherzykiem » i

od któregomy wyszli. Dla uzupenienia ich historyi rozwoju wypada doda, e monady te w sta-

dyum pcherzyka bdce, mog przechodzi w stan spoczynku tworzc tak zwan cyst. Porówny-

wajc teraz history rozwoju tych istot z faktami znanymi nam z dziedziny luzowców, uderzy nas

natychmiast wielkie morfologiczne podobiestwo zachodzce midzy temi dwoma grupami ustrojów.

Analogie te dadz si najlepiej i najdostpniej przedstawi w nastpujcej tablicy :
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luzówce.. MóJiADY.

Zarodnik Zarodnik

Pywka Pywka

Peza;

> Pezak

Pierwoszcznia

Zarodnik Zarodnik

Tak analogi pomidzy monadami i luzowcami przeprowadzi ju w gównych zarysach i Cien-

kowski. Sdzi on tylko, e niepodobna tego stanu monad, którymy nazwali pcherzykiem (Mona-

denzelle), porównywa z zarodni luzowców i e analogon tego musi by jeszcze odszukanym dla

luzowców. Jestem najzupeniej tego samego zdania i przypuszczam, e z pcherzykiem tylko (pter-

inoszczowocnie dadz si porównywa. U monad ruchliwa masa pierwoszcza, u luzowców pierwo-

szcznie, bez odbywania jakichkolwiek przemian, przechodz odrazu w ten sposób owocowania. Wpra-

wdzie luzówce s w porównaniu ze swymi krewniakami nader wyniesion gromad. Dzi nielicznym

ju tylko gatunkom, waciwe jest owocowanie za pomoc pierwoszczowocni ; wikszo ich zamie-

nia sw mas pierwoszcza w liczne zarodnie i tylko w razie nieprzyjaznych okolicznoci, w chwili

owocowania, powracaj do pierwotnego typu pierwoszczowocni. Niektóre z nich nawet zaszy je-

szcze dalej w rozwoju i nie zadawalniajc si na jednej pasczyznie stojcemi zarodniami, skupiaj si

w przestrzeni w okazae nieraz zrosozarodnie.

I pod innym wzgldem uwaane luzówce s daleko wysz gromad, posiadaj one dla trzech

czonków swego rozwoju, to jest pywek, pezaków i pierwoszczni, szczególne stany spoczynku, z któ-

rych tylko drugie, to jest waciwe pezakom, tak zwane cysty, spotykaj si take u monad. Dalej

co waniejsza, pywki ich daj po pewnym przecigu czasu pocztek pezakom, które jakemy wyej

okazali, s pciowemi komórkami, ze zczenia ich powstaje nagi i ruchliwy cznik (pierwoszcznia).

W typowym rozwoju monad nie spotykamy takiego stosunku, a jeeli si trafia niekiedy, e pezaki

ich powstaj ze zlania si kilku pywek (Monas amyli i Protomyxa aurantiaca), to jednake zespolenie

si to nie jest koniecznym czonkiem iv ich historyi rozwoju, bo w tych samych wypadkach ruchliwe masy

pierwoszcza mog powstawa równie dobrze z jednej pywki. W kadym razie dopiero co podane

przykady (Monas amyli, Protomyxa aurantiaca), s wybornymi dowodami, e acuch wspólnego

pochodzenia luzowców i monad nie zatar si jeszcze zupenie, i dzi jeszcze znajdujemy midzy

nimi stopniowe przejcia. W kadym razie, pragnbym aby nazwa pierwoszczni (Plasmodium) zo-

staa wycznie zachowan dla luzowców; moe ona by uyt dla innych istot posiadajcych nagie i

ruchliwe masy pierwoszcza, jeeli te mog powsta wycznie tylko przez zlanie si licznych komórek.

Wanie ten brak pierwoszczni u monad, jest powodem, e tak wyrana i ostro zakrelona zmiana

pokole u luzowców jest tu bardzo nieznacznie tylko zarysowan.

Tak zbadawszy wszystko, moglibymy ju przej do rozpatrzenia rónic najwaniejszych zacho-
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dzcych midzy luzowcami a grzybami, gdybymy jeszcze przedtem nie byli winni odpowiedzie

na zdanie wypowiedziane przez Maxyma Górnu, e wielkie pokrewiestwo zachodzi pomidzy luzow-

cami a skoczkowatemi (Chytridinese). W swojej doktorskiej rozprawie powstawaem przeciwko

temu owiadczeniu, a przedewszystkióm przeciwko oznaczeniu nagich mas pierwoszcza napotyka-

nych u skoczkowatych jako pierwoszczni, gdy pochodzenie ich u tej grupy jest dotd nieznane i nie

wiadomo czy one s rezultatem pciowego aktu. Przy tem ostatniem twierdzeniu obstaj i dzisiaj,

lecz przyzna musz, e co do pokrewiestwa mogcego zachodzi midzy temi dwiema grupami,

zmieniem dzi zdanie i jestem w stanie przysta na nie w przyszoci. Lecz jak Comu sam przyznaje,

historya rozwoju skoczkowatych przedstawia bardzo jeszcze wiele braków
;
pochodzenie narzdzi

zwanych « Dauercysten » jest nam nieznane. Wypowiedziane przez niego przypuszczenie, e narzdzia

te powstaj zapewne na drodze pciowej jest nader bystre, miejmy nadziej, e mu si wkrótce uda

rozstrzygn t kwesty. Jeeli to nastpi, wówczas majc przed sob zupen history skoczkowatych

i luzowców, bdziemy je mogli pomidzy sob porównywa, zastanowi si gbiej nadtkwesty
i wyrzec w niej ostatnie sowo ; nateraz sd taki bybyr

i przedwczesny i niebezpieczny.

Z innej jednak strony Górnu uwaa skoczkowale za grzyby, a przyjmujc ich pokrewiestwo ze

luzowcami, na tej zasadzie chce it ostatnie pomieci w tej grupie rolin. Na to zapatrywanie si je-

dnak autora nie moemy si zgodzi, gdy to co wiemy z historyi rozwoju skoczkowatych, wystarcza

najzupeniej na poparcie wprost przeciwnego zdania. Skoczkowate nie tworz nigdy tkanek, i w ci-

slem tego sowa znaczeniu, nie posiadaj nigdy grzybni, jedyn wspóln rzecz jak dziel z grzybami

jest brak zieleni. Lecz brak ten jest charakterem wycznie fizyologicznym, jako taki nie moe mie
adnego znaczenia w kwestyi pokrewiestwa dwóch ustrojów. Ju te nareszcie i czas ebymy doszli

do poznania, e grzyby nie dlatego s grzybami, e nie posiadaj zieleni, e posiadaj, odywianie róne od

innych rolin, lecz dlatego, e maja. wspólny morfologiczny charakter, który da si wyrazi jednem so-

wem, lo jest: wszystkie grzyby posiadaj grzybni. « Grzybnia jest utworem strzpek, mówi de Bary,

« to jest nitkowatych, walcowato wyduonych, zazwyczaj rozgazionych, jednokomórkowych pche-

« rzyków (Schlauch); albo, w najwikszej liczbie razów, nitkowatych, rozgazionych szeregów, po-

ci cztkowo walcowatych, nastpnie nieraz bardzo uksztatowanych komórek. Wzrost tych nitek

« w kierunku dugoci, o ile zaley od tworzenia si nowych komórek, ma miejsce wycznie, albo

« przynajmniej przewanie, przez poprzeczne dzielenie si komórki wierzchokowej strzpki na dwie,

« z których jedna przyjmuje znowu rol komórki wierzchokowej, a druga zostaje wczon do sze-

« regu tworzcego strzpk jako nowy jej czonek. Ta ostatnia zazwyczaj nie dzieli si ju, albo te

« dzielenia w niej trwaj bardzo krótko. Za to kada z komórek tworzcych szereg strzpki i stoj -

a cych pod wierzchokow, moe tworzy boczne wypuklinki, które oddzieliwszy si od komórki

o macierzyskiej poprzeczn ciank, przyjmuj role nowych komórek wierzchokowych. Wszystkie

cdzielenia si, jakie tylko daj si napotyka w jednej odnodze grzybni, tworz si za pomoc
« wzgldem siebie równolegych cianek. Nawet daleko rzadsze, jednokomórkowe strzpki z wszysl-

« kiemi swemi odnogami wyduaj si zazwyczaj wzrostem wierzchokowym.

»

Grzyby wic w naszem pojmowaniu rzeczy, to jest po wyrugowaniu z nich luzowców, skoczkowa-

tych i rozkadników (Schizomycotes Nseg.J, przedstawiaj naturaln grup rolin, która jednak ze

wzgldu na bardzo róny sposób owocowania, musi by rozdzielon na liczne klasy. Ju z samego

wic okrelenia wynika, e nie mog si znale ustroje, o których mielibymy wtpliwo, czyje za-

liczy do grzybów czy do luzowców. Przejcie pomidzy grzybami i luzowcami, nie moe by od-

nalezionem dlatego, e te dwie grupy rolin nie przedstawiaj adnego pokrewiestwa, a zatem

prawdopodobnie nie maj wspólnego pochodzenia. Moemy wic na pewno utrzymywa, e nie

ma grzybów tworzcych przejcie do luzowców; ale moemy mie nadziej, e badajc bliej
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skoczkowate, e ledzc za rozwojem monad, moemy natrafi na róne nowe ustroje, które sian
bliej luzowców, jak wszystkie dotd znane.

Dotd maj luzówce jedynych prawnych pokrewnych w monadach, by moe, e z czasem i skocz-

kowate zdoaj sic jako takie wylegitymowa. Wówczas, jeeli tak sic stanie, bdziemy mogli po-
czy trzy grupy : luzowców, skoczkowatych i monad w jedne naturaln gromad, któr moemy
nazwa zwierzorolami (Phytozo;\), albo pierworolami (Plasmodiophori). W sztucznym systemie, ze

wzgldu na owocowanie, monaby pomieci luzówce obok grzybów czników (Zygomycetes) i nie-

których wodorostów z pokrewiestwa skrtnicy (Spirogyra), nowika (Closterium) lub gromadnicy

(Pandorina) i zawotni (Clamydomonas). W naturalnim jednak skupieniu rolin, pomijajcju t okoli-

czno, e cznik ich jest nagi, ruchliwy i pozbawiony stanu spoczynku, ze wzgldu na morfologiczne ich

stosunki, ze wzgldu , e nigdy nie tworz tkanek i e nasz wzór komórkowy nie daje si na nie rozcign,

musza one hyc uznane za zupenie odrbn, samodzieln grup ustrojów.

T pierwsz cz traktujc o pokrewiestwie luzowców powinnimy zamkn rozbiorem pytania,

czy luzówce s rolinami czy zwierztami? Kwestya ta zajmowaa ju bardzo powane umysy, spory

jakie si w niej toczyy byy bardzo ywe ; zuyto cay zapas argumentów pro i contra. Z caego

przegldu nalecej tu literatury, doszedem do przekonania, e ci wszyscy, którzy uparcie stali przy

rolinnej naturze luzowców, przewanie czynili to z jednego tylko powodu, to jest braku znajomo-

ci niszych zwierzt. Niewielu jest botaników zajmujcych si t gromad ustrojów, które dawniej

obejmowano pod ogóln nazw « wymoczków », a które dzi w skutek zbadania ich historyi rozwoju

okazay si by nader rónemi istotami. A jednak s to kwestye moe najwicej interesujce z caej

historyi naturalnej bada ycie w pierwszych jego objawach ; ledzi naprzykad jak od pezaka, bior-

cego pokarm któremkolwiek miejscem swego ciaa, znajdujemy wszystkie przejcia do typowych zwie-

rzt, posiadajcych ju sta gb i otwór odchodowy i. t. p. Kwestye te budziy we mnie zawsze

ywotny interes, ledziem zawsze za ich rozwojem i zebraem tym sposobem materya wiedzy dozwa-

lajcy mi mie samodzielne zdanie. Lecz rezultat do jakiego doszedem, zosta ju przed kilku laty

tak wybornie wypowiedzianym przez naszego rodaka, znakomitego badacza na polu pierwotnych

ustrojów Leona Cienkowskiego, e uwaaem za najwaciwsze przytoczy tu tylko, jako odpowied

na postawione w pocztku pytanie, jego wasne sowa. « Rozstrzygnicie tego pytania, czy luzówce

« s zwierztami czy rolinami, mówi on, zdaje mi si zalee wicej od filozoficznego obeznania si

«badacza, jak od posiadanych danych. Albo przyjmujemy odrazu granice pomidzy dwoma pari-

» stwami ustrojowemi, jako koniecznie potrzebne, chocia nie jestemy w stanie ani dowie tej ko-

« niecznoci, ani wyszuka podstaw, na zasadzie których monaby przeprowadzi wyran i sta gra-

« nice midzy niemi, albo te przyjmujemy midzy niemi cay szereg wolnych i zupenych przej.

(i Jeeli jestemy za pierwszym pogldem, to dla braku krytyki, miejsce wtpliwych ustrojów pozo-

« staje nieroztrzygnitem-. Nie mamy adnych danych, na zasadzie których moglibymy orzec e takie

(( przewane cechy i taka ich suma jest konieczn, aby usun wszelk wtpliwo co do zwierzco-

« ci pewnego ustroju. Jeeli naleemy do drugiego wyznania, to taka grupa ustrojów jak luzówce,

(iw których znajduje si tyle cech zwierzcych i rolinnych sprzgnitych razem, jest tylko najle-

« pszym dowodem susznoci naszej zasady. Zniesienie granicy nie zagraa w niczem nauce, aw szczegól-

« noci systematyce, bo modl poszukiwania pozostaje zawsze ta sama, a najdokadniejsze zbadanie

<( istniejcych faktów pod wszystkimi wzgldami pozostanie na zawsze jedynem ródem cisej

(i wiedzy. »
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CZ U. — POKREWIESTWO W KLASIE LUZOWCÓW.

Waciwie wypadao ju cz poprzednia rozpocz od objanienia, co waciwie rozumiemy pod

tym wyrazem ((pokrewiestwo)), lecz umieszczamy go tutaj jedynie dlatego, eby nie przerywa
sobie raz ju zacztego watka rozumowania.

Od najdawniejszych ju czasów przy klasyfikacyi zwierzt i rolin spotykamy si z wyrazem pokre-

wiestwo. Wyraz ten wzity bez zaprzeczenia ze stosunków ludzkich, oznaczajcy wspólno krwi,

zostaje tu jednak uytym w czysto przenonem znaczeniu. Wszyscy klasyfikatorowie, biorc zawsze

pod uwag najdoskonalej ju wyksztacone zwierzta (a zatem np. doskonay owad a nie poczwark),

lub roliny (a zatem rolin ju owocujc) i porównywajc róne pomidzy sob, znajdowali, e nie-

które z nich posiadaj pewn znaczn sum cech wspólnych, podobiestwo w budowie wewntrznej

u zwierzt, w owocowaniu u rolin i takie czc w gromad, klas czy te rodzin, nazywali je po-

krewnemu W kolei czasów gruntowniejsze badania, tyczce historyi rozwoju istot ustrojowych, do-

prowadzi} nas do zupenie nieoczekiwanego rezultatu. Przekonano si, e zazwyczaj ustroje, które

nazywano pokrewnymi posiadaj najzupeniej ten sam rozwój, aby doj od zapodnionego jaja do do-

kadnego zwierzcia lub roliny. Dlaczego tak jest jednak? na czem polega istota tego faktu'.' tego

nie umiano sobie objani do najnowszych nieledwie czasów. Dopiero teorya wspólnego pochodzenia

nazywana zazwyczaj teory Darwina, rozwizaa nam niejako t zagadk. Teorya ta przyjmuje, e
wszystkie ustroje maj wspólny pocztek. Pierwsza yjca istota powstaa przez samorodztwoz po-
cze nieustrojowych. Z niej powstay wszystkie inne. Pocztkowo byy one nader prostej budowy, lecz

poci wpywem walki o byt, której rezultatem jest wybór naturalny, powstaj w kolei czasów istoty coraz

bardziej zoone (lub jak to zwykle niewaciwie nazywaj doskonalsze). Istoty majce wspólne po-

chodzenie mog jednak' rozwija si dalej w rónych kierunkach. Kada nowa ga moe znów swoj
drog ulega odmianom. Tak, e rezultatem tych tysicznych i powolnych zmian, s dzisiejsze zwie-

rzta, roliny, nader rozmaitej budowy i zoenia. Wszystkie wic roliny pochodzce z jednego wspól-

nego pnia maj dlatego samego jednakow history rozwoju, i to wic co dawniej nazywano pokre-

wiestwem w czysto przenonem znaczeniu, dzi ma podstaw bytu, przyjmujemy bowiem, e ro-

liny pokrewne s niemi rzeczywicie w skutek wspólnego pochodzenia. Hy po teza ta ju w poczt-

kach tego wieku znajduje swoje pocztki, lecz dopiero w roku 1860 zgromadzi Darwin, w dziele pod

tytuem : « On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured ra-

ces; in the struggle for life » tak mas faktów na jej poparcie, e hypoteza ta odtd staa si teorya.

Kada teorya istnieje tak dugo, dopóki nowe badania nie odkryj faktów, które s w zupenej

z ni sprzecznoci, i nie zmusz nas do zastpienia jej przez inn zgodn z ówczesnym stanem nauki.

Dzi teorya Darwina jest jedyn moliw teory, a obowizkiem jest naszym bada w jej wietle

wszystkjte zjawiska, jakich nam dostarcza wiat rolinny, nic pojmujc jej jednak za jaki niczem

u ; '.wzruszony dogmat.

W tym celu zamierzamy teraz rozpatrze si w grupie luzowców, zbada kolejno tworzce si ro-

dzaje i zastanowi si, jakie pomidzy nimi zachodz stosunki pokrewiestwa. Wychodzc z podsta-
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wowej zasady tcoryi Darwina, bdziemy naturalnie brali zawsze za punkt wyjcia formy najprostsze,

od nich postpowa bdziemy do bardziej zoonych.

Oczywista jest rzecz, e do najprostszych lnzowców nale te, które s zupenie pozbawione wo-
ni. Wemiemy naprzód pod uwag rodzaje nalece do ywobarwnych.

Bezkosmek sucy nam za punkt wyjcia, wystpuje zawsze tylko pod pierwotn form owocowa-
nia luzowców pierwoszczowocni. Koo bezkosmka grupuj sio w najbliszym stosunku trzy róne
typy. Pierwszy stanowi zlepniczek, majcy zawsze walcowate, foremne, lecz siedzce zarodnie, gro-

madnie obok siebie stojce. W bezporednim z nim zwizku, ale wyszym ju jest dblik. Budowa
leni i ksztat zarodni s tu najzupeniej te same jak w poprzednim rodzaju, lecz cianki zarodni ule-

gy tu zmianie. cianka bowiem u dblika rozwija si tylko na wierzchoku zarodni, pod postaci

dzwoneczka, od którego ku podstawie, jako resztki bocznych cianek, przebiega sze trójkaciastych

Wókien. Na tern koczy si typ pierwszy.
#

Z drugiej strony bezkosmka spotykamy pojedyncze zarodnie, beztrzoneczkowe, zronite w wielkie

zrosozarodnie lindbladii, z któremi w bezporednim zwizku pozostaje mylnik. Mylnik zachowuje

si wzgldem lindbladii najzupeniej tak samo jak dblik wzgldem zlepniczka. [ tu bowiem cianki

pojedynczych zarodni zachowuj si tylko czciowo, a w czci znikaj. Mylnik zamyka drugi typ.

W innym znów kierunku od bezkosmka wybiegaj liczne gatunki luzowców, które tworz natu-

ralny rzd rónobonów. Spotykamy tu trzy rodzaje, z których za punkt wyjcia wemiemy przeta-

czek. Przetaczki róni si od wszystkich zarodni bezwoni, raz tern, es irzoneczkowate; a powtóre

tein, e posiadaj szczególne zgrubienia na wewntrznej ciance zarodni; dolna cz jest czsto jedno-

stajnie zgrubia i tworzy koszyczek. Pomidzy bezkosmkiem a przetaczkiem nie mamy wszystkich

przej porednich, alet i rónice nie s zbyt race. Za to gatunki tu nalece przedstawiaj tak

cisy midzy sob zwizek, e uwaamy za waciwe bliej si w nich rozpatrze. Wystpuj one

albo o zarodniach zaokrglonych, albo o gruszkowatyh. Ksztaty te odpowiadaj dwom rónym ty-

pom. Zajmiemy si najprzód gruszkowatemi. Za punkt wyjcia posuy nam przetaczek gruszkowaty,

posiadajcy wzy wieloktne, o bokach wklsych. Najbliszym tego jest przetaczek kruchy, którego

dolne wzy cz si pomidzy sob w szerokie a paskie pyty, kiedy tymczasem wierzchokowe po-

zostaj jeszcze wolne, to jest poczone miedzy sob nitkowato- cienkiemi wókienkami. W przela-

czku gromadnym zespolenie wzów postpuje jeszcze krok dalej, wszystkie one cz si pomidzy

sobw jeden system sieciowy, o pytkach majcych boki ukowato powycinane i wybiegajce w wolne

krótkie koczyki, które juz jednak nie dochodz do ssiednich wzów. Nareszcie szereg ten zamyka

przetaczek rudy, którego wszystkie wzy tworz jedn sie, o pytach wakich i zupenie równowz-

kich, a wókienka wystpujce jeszcze cho ju zanikowo a\ poprzednim gatunku gin tu zupenie.

Powracamy znów do nowego! punktu wyjcia, za który suy przetaczek zmienny, posiadajcy najzu-

peniej takie zgrubienia jak przetaczek gruszkowaty, lecz majcy zarodnie dokadnie kuliste. Od te-

go znajdujemy przejcia do reszty nie tylko przetaczków, ale wszystkich w ogóle rónobonów. Prze-

taczek ten, dzi jeszcze poczony jest caym szeregiem przerónych form dajcych wszystkie mo-

liwe przejcia od jego pojedynczych wzów, zostajcych midzy sob w zwizku tylko za pomoc

nitkowato-cienkich wókienek ; a wzów jedn wspóln sie tworzcych, miedzy którymi znów ta-

kie wókienka wystpuj, waciwych przetaczkowi pospolitemu. Od przetaczka pospolitego jeden

krok oddziela nas tylko od porodka dziwnego, posiadajcego w wierzchoku zgrubienia podobne,

lecz którego koszyczek w dolnej czci przechodzi w pyty szerokie, poczone cienkiemi, równolegle

wzgldem siebie przebiegajcemi wókienkami. Na tm koczy si jedna ga punktu wyjcia. Drug

stanowi wycznie przetaczek purpurowy.

&
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Trzecia ga drugiego typu przetaczków najliczniój jest rozwinita. Spotykamy tu przetaczek po-

wikany,' jako typ odrbny, którego wzy podobnie jak w przetaczku zmiennym, cz si pomidzy

sob' nie pojedynczo, ale po kilka, równolegle wzgldem siebie przebiegajcemi wókienkami. Obok

tego znów najbliszy przetaczka powikanego jest przetaczek pikny, o wzach zaokrglonych.

Wprzetaczku piknym koszyczek zwykle silnie jest rozwinity, lecz w przetaczku lnicym zostaje on

zastpiony tylko kilkunastoma pytami, promienisto od nasady trzoneczka rozchodzcemi si, a prze-

chodzcemi' dalej w najzupeniej taki sam system zgrubie. Lecz w przetaczku makówce i prty te

zastpujce koszyczek gin, i caa zarodnia posiada tylko zgrubienia w postaci wzów poczonych

nitkowato cienkiemi wókienkami, rozchodzcemi si promienisto na wszystkie strony.

Pozostaje nam tylko ebrowiec, który na zasadzie znalezionych potwornoci, uwaamy za typ naj-

bliszy nieporodka ale przetaczka zmiennego. Wyobramy sobie bowiem, e w przetaczku zmiennym

wzy bd si znajdowa na promieniach (idealnych) idcych od nasady trzonka do wierzchoka za-

rodni, niech te wzybd stojce, w jednym szeregu zrosn si z sob, a otrzymamy pyty równole-

ge ebrowca. Do uzupenienia tego potrzeba tylko, aby nitkowato cienkie wlókienka przebiegay

niejakokolwiekbez porzdku, lecz stale, wzgldem siebie równolegle.

Na tem koczy si szereg bezwoni ywobarwnych, od których przejdziemy dalej do innych ro-

dzajów tworzcych ten poddzia. Tworz je dwa rzdy pylanek i pyszniaków.

Pierwszy z tych rzdów bdcy przedstawionym przez jedyny tu nalecy rodzaj samotka, jest bar-

dzo szczególnym pod wieloma wzgldami i nie przedstawia cilejszego pokrewiestwa z adnym ze

znanych mi luzowców. Wystpuje on tylko pod postaci zrosozarodni majcych podobn budow

jakzrosozarodoie smtosza i brefeldii. Dalej jestto jedyny rodzaj z caego skupienia ywozarodni-

kowych, którego zarodnie s opatrzone podsadami. A jednak jego woni wiotka, zwisa, o rurkach

cienkociennych, nie posiadajcych jeszcze zgrubie, okazuje nam typ nizki bez wtpienia ywobar-

wnych. Moe by, e z czasem poznamy rodzaje, które nam zjawisko to i pokrewiestwo samotka po-

zwol lepiej i bliej okreli.

Za to od bezwoni do pyszniaków mamy bezporednie nieledwo przejcia. Stanowi je z jednj

strony znów bezkosmek, z drugiej dorzutka. Jak wiemy bezkosmek wystpuje tylko pod postaci

pierwoszczowocni majcych podwójn ciank ; z tych wewntrzna jest rozprliwa, a zewntrzna

tga, ziarnista i krucha. Tene sam stosunek w budowie cianki znajdujemy i u dorzutki. Niektóre

z nich np. dorzutka jasna lub ciemna, miewaj niekiedy pierwoszczowocnie, kiedy tymczasem wiele

innych wystpuj pod postaci foremnych zarodni otwierajcych si ucitem wieczkiem. Woni
dorzutek (jedyny charakter rónicy je od bezkosmka) tworzy sie zazwyczaj bardzo nik, o rur-

kach pustych, nieregularnie powydymanych, bez charakterystycznych zgrubie. W jednym gatunku

który nazwaem dorzutka bezwoskiem, wystpuje ona tylko zanikowo, tak, e nieraz w caej zarodni

zaledwie kilka kruciutekich niteczek mona odszuka, lecz gatunek ten uwaam raczj za zanikow

dorzutk ni za przejcie do bezkosmka.

W bezporednim zwizkuz dorzutka pozostaje cornuwia, stanowica punkt wyjcia wszystkich in-

nych strzpkowatyeh. Cornuwia owocuje juto pod postaci pierwoszczowocni, ju te foremnych

zarodni, w tym razie zupenie takich samych jak w dorzutce, i otwierajcych si równie ucitem

wieczkiem. Wprawdzie cianka zarodni jest tu pojedyncz bona, ale u cornuwii zotowosej spoty-

kamy na jej powierzchni grub warstw drobnoziarnistj, barwnej istoty, zastpujcej najoczywicij

zewntrzn ciank dorzutki. Rónica zachodzca midzy tymi dwoma rodzajami polega jednak na

em, e woni tworzca tu sie (podobnie jak w dorzutce) jest zupenie"wolna, a co waniejsza, spo-

AKT. i. 15
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tykamy tu po raz pierwszy zgrubienia foremne i dla gatunków charakterystyczne, powodujce silna

jej rozprliwo.

Od cornuwii moemy wysnu z wielka atwoci cay szereg innych strzpkowatych. Wszystkie

strzpki w przeciwstawiestwie siedzcych cornuwii, s trzoneczkowat, "lecz u strzpka kulawki,

trzoneczek ten jest bardzo krótki, a u strzpka zwisego ginie prawie zupenie, mamy wic i tu cay

szereg przej do typowych strzpków wyniesionych na dugim trzoneczku. Z t budow idzie w parze

i inny jeszcze stosunek. Sie woni w cornuwii jest zupenie woln i nie pozostaje w adnym stosunku

ze ciank zarodni. We wszystkich strzpkach trzonek wraz z zarodni tworzy jedne tylko jam,
wypenion tylko w górnj czci zarodnikami, które staj si ku doowi coraz wikszymi i wreszcie

w trzonku zamieniaj si w bryki nieforemne, przystajce cile do siebie. Otó w tej gromadzie

strzpków, które nazwaem zwisymi (Arcyrella), posiadajcych jak wiemy typowo bardzo krótkie

trzoneczki i stanowicymi tern samem przejcie do cornuwii ; ostatnie odnogi sieci woni s zakl-

nite midzy te bryki wypeniajce rurk trzonka. Tutaj wic sie wprawdzie nie jest zupenie

woln jak u cornuwii, ale jak tam nie pozostaje w adnym stosunku ze ciank zarodni. Od tych strz-

pek do drugiego ich podrodzaju, t. j. strzpków wyprostowanych (Clathroides), krok nas tylko oddziela,

tutaj bowiem koce woni przyrastaj do cianki zarodni w dolnej czci, to jest do kieliszka. Ten

stosunek woni ze ciank zarodni, majcy miejsce tylko czciowo u dopiero co wspomnianych

strzpków rozwija si daleko potniej w siateczni, gdzie woni licznemi odnogami przyrasta na ca-

ej przestrzeni cianki zarodni.

Podobny zupenie stosunek znachodzimy u pcherzaka, rónicego si tm tylko od siateczni, e
kiedy cianka tj ostatniej jest zupenie pojedyncza, u tego jest pokryta licznymi pcherzykami bar-

wnymi. Wreszcie rulik jest zrosozarodni utworzon z pierwoszczowocni jakiego pcherzaka. Ten

ostatni daje nam pikny przykad lak zwanego zanikowego narzdzia. Zgrubienia na woni strzpko-

watych w ogóle przyczyniaj si bez zaprzeczenia potnie do jej rozprliwoei, a tm samem do

rozprószenia zarodników. U rulika woni stracia ju zupenie to znaczenie, jest ona zwisa, zupenie

nie rozprliwa; pomimo to zgrubienia na jej ciankach wystpuj bardzo piknie, ale tylko w pierw-

szych chwilach rozwroju, w czasie bowiem, kiedy zrosozarodnie s ju dojrzae, kiedy wic woni
powinnaby zacz dziaa, zgrubie tych odnale na niej ju nie moemy,

Jak rozliczne istniej przejcia w zgrubieniach woni i kieliszka u strzpkowatych, o tm mówi-

limy ju powyej (str. 71, 72), i tam te odsyamy czytelnika, gdy rozbieranie szczegóowe tych

stosunków za daleko by tu nas zaprowadzio.

Nareszcie zamkniemy rozpatrywanie strzpkowatych maoci, bdc najwyszym ich typem. Tutaj

woni skada si z licznych, pojedynczych nitek, w przeciwstawiestwie wszystkich innych rodza-

jów, majcych woni poczon w sie. Przej tu nie mamy, ale te i mie ich nie moemy.

Z caego wic podziau ywobarwnych, pozostaje nam tylko pokrewiestwo kdziorkowatych,

w którem zgrubienia woni wystpuj, jak to wiemy, pod postaci kilku w7ownic na prawo bie-

gncych.

Zapletki znane nam w nielicznych tylko gatunkach, zdarzaj si juto jako pierwoszczowocnie, ju

jako trzoneczkowate zarodnie. W wikszoci gatunków woni, podobnie jak w cornuwii, jest zu-

penie woln ; u zapletki maczugowatej, podobnie jak u strzpków zwisych, zaklnita midzy bryki

wypeniajce rurk trzonka. Woni jednak bdca najwybitniejszym charakterem tego rodzaju, nie

daje przej zupenych do znanych nam luzowców. W kadym razie pokrewiestwo z cornuwi,

strzpkiem i siateczni, jest niezaprzeczone. Zwróc tu jednak uwag czytelnika na dwa gatunki, na-
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lece do tych dwóch rónych pokrewiestw, które zasuguj na szczególniejsz uwag. Jestto z je-

dnej strony cornuwia czogaczek, z drugiej zapletka wyjtkowa. U dopiero co wspomnianj cornuwii

sieci woni s nader cienkocienne, opatrzone zupenemi piercieniowatemi zgrubieniami; w zapletce

wyjtkowej zgrubienia wystpuj pod postaci dwóch tylko wownie, czsto redukujcych si do je-

dnej, od czasu do czasu tak wzkie skrty tworzcych, e si zlewaj w piercienie.

Rozpanoszony ród kdziorków, majcy swój analogon midzy strzpkowatymi w maoci, przedsta-

wia pod wzgldem budowy spry nader rozliczne rónice, które ju powyj (str. 63-69) poda-

limy szczegóowo. Bez ich powtarzania niepodobna by nam byo rozebra zachodzcych tu stosun-

ków' pokrewiestwa. Najwaciwszem wic zapewne bdzie zwróci tylko uwag czytelnika na kilka

wybitnych typów. Najprostszy typ stanowi : kdziorek niepozorny i krty, z którym w najbliszym

zwizku pozostaje cay szereg form, któremy objli pod nazw kdziorka ronoksztatnego. Drugi typ

daj kdziorki : zocik, pokrewny i Jacka. Osobne miejsca zajmuje kdziorek szorstki i Decaisna. Wre-

szcie ostatni typ stanowi kdziorki : kruchy, podobny i mylny.

Kdziorki zamykaj cay szereg poddziau ywobarwnych. Opowiadane tu stosunki pokrewiestwa

zachodzce midzy rónymi rodzajami, podajemy w formie tablicy, uatwiajcej ich objcie jednym

rzutem oka. Tablica ta nie wymaga adnych objanie, wspomniemy tylko, e nazwiska rodzajów wy-

stpujcych tylko pod postaci zrosozarodni s wydrukowane tszemi czcionkami.
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W drugim poddziale ciemno-barwnych, luzówce pozbawione woni s zredukowane do jednego
tylko i to jednogatunkowego rodzaju. Pierwobon maleki zastpuje tu miejsce licznych gatunków,
tworzcych dwa rzdy : bezwoni i rónobonów w poddziale ywobarwnych. Wystpuje on zawsze
pod postaci foremnych zarodni opatrzonych pojedyncz, kruch, bezwapienn ciank. Od niego do
sluzowców tego skupienia, lecz opatrzonych woni, nie mamy wprost przejcia i nie wiemy nawet
gdzie go szuka. Najprostszym wydaje nam si by maworek, i dlatego wemiemy go za punkt wyjcia
dalszych porówna, chocia równie dobrze monaby zacz i gdzieindzij, co dla nas, niemajcych
zamiaru kreli u drzew rodowych » jestt rzecz najzupeniej obojtn.
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Bierzemy wic za punkt wyjcia maworek wystpujcy w rónych bardzo formach pokroju, ale

tak mao rónicych si pod wzgldem wewntrznej budowy, e nieraz napotykamy trudnoci w ich

oznaczeniu. Charaktery malowoju s tak zblione do maworka, e si nie potrzebujemy nad nim bli-

ej zastanawia. Oba posiadaj woni utworzon z rurek poczonych w wszechstronne sieci, przy-

ronitych na caej przestrzeni cianki zarodni, porozdymanych w niektórych miejscach przebiegu,

w tak zwane wapniaczki. Tak sam woni posiadaj jeszcze zrosozarodnie wykwitu i kubeczki. Wy-
kwit wystpuje w licznych formach, ale dzi jeszcze tak nieustalonych, e ich niepodobna rozdzieli

na kilka gatunków. Daje on nam przykad zrosozarodni, które równie dobrze bez kory,jaktz kor
wyksztaca si mog. Kubeczek znów róni si od maworka waciwie tylko wieczkowatym sposo-

bem pkania zarodni. Rodzaj ten przedstawia ciekawy jednocigy szereg, dlatego to wejdziemy nieco

bliej w stosunki jego budowy. Wszystkie maworki posiadaj typowo ciank zarodni zwapnion
w znajomy nam sposób, cianka ta otwiera si nieregularnie. Kubeczek zocie ma budow zupenie

maworka. |Trzonek jego (wypeniony wapnem) przedua si bezporednio w ciank zarodni. która

na wewntrznj stronie posiada gromadne zwapnienia. W najbliszym temu, kubeczku biaoczubku,

trzonek wraz z zarodni take tworzy tylko jedne jam. Lecz trzonek jest tu rurk pust, a zwapnie-

nia cianki zarodni s zlepione znaczn iloci istoty pierwoszczowatego pochodzenia. W obu tych ga-

tunkach, tworzcych podrodzaj chropowca, zarodnie pkaj szwem koowym górnym, wieczko jest

tu wypuke, lecz brzeg pozostajcej czci zarodni nieregularnie poszarpany. W kubeczku Friesa trzo-

nek jest rurk take pust i przeduajc si w ciank zarodni, która na wewntrznej stronie po-

siada nieregularne zwapnienia, lecz istota ustrojowa spajajca je wydaje na zewntrz now bon
która otacza ze wszech stron mas zarodników' i oddziela j od jamy trzonka. Zreszt wieczko po

odpadniciu pozostawia brzeg gadko ucity, cho jest jak w poprzednich wypuke. Podobna budowa

zachowuje si ju we wszystkich innych kubeczkach, t. j. moemy w nich zawsze odrónia bon
zewntrzn zarodni przechodzc w rurk trzonka, bon wewntrzn otaczajc ze wszech stron

mas zarodników i dajc pocztek woni, wreszcie pomidzy niemi zawart, zwapnion mas pier-

woszczowatego pochodzenia. Ta rodkowa jednak warstwa posiada w rónych gatunkach coraz regu-

larniejsze zwapnienia, których ostatnim wyrazem jest kubeczek poyskujcy. Zwapnienia, jak wiemy,

maj tu posta krutkich walczyków, przebiegajcych poprzecznie. Tak zaatwiwszy si ze zwapnieniami,

powracamy do gatunkn najbliszego kubeczkowi Friesa, to jest do kubeczka mylnika. Róni si on od

poprzedniego dopiero co ^wspomnianem regularnem zwapnieniem rodkowej warstwy. Jego' wieczko

jest wypuke, styka si pod ostrym ktem z ucitym brzegiem zarodni i jest barwne. W kubeczku

OErstedla najzewntrzniejsza bona zarodni nie rozciga si na wieczko, i dlatego to nie jest ono bar-

wne, lecz kredowo-biae. Lecz chocia typowr
o, w gatunku tym, wieczko styka si z ucitym brzegiem

zarodni pod ostrym ktem, to jednak mona spotyka tu okazy, w których ucity brzeg zarodni

wystaje poza podstaw wieczka, to jest w których nasada wieczka jest zaklnita w gb zarodni. To

co jest wyjtkiem u kubeczka OErstedta staje si regu u kubeczków gruszkowatego i poyskujcego.

W gatunkach tych wieczko pozbawione take zewntrznej bony zarodni, staje si bezbarwnem i jest

zawsze mocno zaklnite midzy brzeg zarodni, który tern samm jest ju ucity przed jego' odpa-

dniciem. Zreszt wieczko bywa tu zawsze paskie.

Podobn budow do kubeczka poyskujcego posiada gadysz rónicy si jednak od wszystkich do-

td pod uwag wzitych maworkowatych woni. W maworku tylko wzy s zamienione w wa-

pniaczki, tutaj zwapnienie rozciga si i na czci ssiednich rurek woni, w skutek czego wapniaczki

s tu rozgazione.

Czciowe zwapnienie woni gadysza postpuje jeszcze dalej w badhamii, której cay system sie-

ciowy wypeniony jest wapnem. Kielisznik róni si od badhamii tylko sposobem pkania. Niektóre
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jednak badhamie posiadajwoni bardzo sabo zwapniona, tak np. badhamia wydta, zmienna, lnica,

i te stanowi oczywicie przejcie do wiotka, którego rurki woni s zupenie puste.

Na wiotku koczy si jeden szereg luzowców, dajcych si odnie do maworka. Drugi stanowi

cienkowskia, której woni posiada ju regularne i charakterystyczne rozwidlania, dotychczas bez

przej do zwykej woni maworka.

Wiotek przedstawia nam ciekawy typ czcy maworkowate z makulcowatemi. U maworka sieci

woni s zupenie nieregularne, w punktach zbiegu zamienione w wapniaczki. U wizaka sieci woni
s ju regularniej sze; od nasady ku górze rozwidlaj si coraz gciej pod ktem ostrym, tak e oka

tej sieci tworz równolegobok ; wapniaczki nieliczne i niepozorne, maj ksztat wrzecionkowaty.

Jeelibymy wyobrazili sobie, e wapniaczki te zginy, to mamy przed sob luzowiec, który bez za-

przeczenia naleaoby odnie do makulcowatych.

Makulcowate uwaane pod wzgldem budowy woni, przedstawiaj wielk rozmaito. W bardzo

wielu razach sie ich woni ma najzupeniej pokrój sieci wizaka. Znajdujemy jednak gatunki, w któ-

rych z nasady zarodni wychodz wókna rozdzielajce si pod ktem ostrym dwudzielnie, lecz tylko

ich ostatnie rozgazienia cz si w sie pomidzy sob, tak np. w makulcu Fuckla. W tych wic
gatunkach mamy wizki wókien, które tylko w górnej czci cz si w sie wspóln. U innych

znów wizki te s tylko zrose w obu nasadach, ze ciank zarodni nie tworzc jednak wspólnych sieci,

tak np. w szaroniu Stahla. Niekiedy znów tylko niektóre wókna rozwidlaj si dwudzielnie, a inne

pozostaj pojedynczemi, np. w szaroniu nienym. W szaroniu Alexandrowicza pojedyncze w caym
przebiegu wókna rozgaziaj si bardzo licznie tylko w obu kocach nasad, i tam cz si odno-

gami pomidzy sob. W innych, np. w makulcu pospolitym, wókna rozdzielaj si w nasadach na

par odnóg, ale te przyrastaj tylko do cianki zarodni, nie czc si ju w sieci z ssiedniemu W re-

szcie znajdujemy gatunki, w których woni skada si z najzupeniej pojedynczych, w obu kocach

nasad zaostrzonych wókien, jak np. w makulcu moteczku. Dalj, bez wzgldu na stosunek wókien

woni midzy sob, znajdujemy juto rurki, ju rurki o zanikowm wietle, ju wreszcie jednolite

wókna. Z drugiej strony woni bywa albo zupenie, albo w czci bezbarwna, lub te mniej lub

silniej fioletowo, niekiedy czarno-fioletowo zabarwion. Wanie te wszystkie moliwe przejcia istnie-

jce w budowie woni makulcowatych, nie pozwalaj zuy jej do charakteryzowania rodzajów. Za to

budowa cianki zarodni, a raczej rodzaj jej zwapnienia przedstawia cechy od razu wpadajce w oko,

stae i dajce si w tym celu najwyborniej spoytkowa.

Szarori w.podrodzaju którymy jednobonkiem nazwali, a za którego typ mona uwaa szaro

Alexandrowicza, posiada budow cianki najzupeniej tak sam jak wizak i wikszo innych ma-

workowatych. Wapno wystpuje tu na ciance w postaci drobnych ziarn, skupiajcych si tu i

ówdzie w wicej skupione gromadki. Szaronie wystpuj w tak licznych gatunkach, e niepodobna

nam rozpatrywa szczegóowo caego tego szeregu ; niech nam wolno bdzie jednak zastanowi si

nad nim chwilk cho w ogóle. W wielu gatunkach zwapnienie jest tak silne, e ziarna wapna od-

padaj od cianki nieregularnemi patami. Wapno to moe by niekiedy spojone cho nieznaczn ilo-

ci pierwoszczowatej natury i tworzy tym sposobem rodzaj drugiej bony. Wpodrodzaju nazwanym

dwubonkiem te dwie bony s oddzielone znaczn pust przestrzeni, stykajc si z sob tylko

w nasadzie zarodni. Wreszcie w gwiazdoszu ta wewntrzna delikatna bonka znika zupenie, i w sku-

tek tego mamy tu tylko jedne skorupiasto-zwapnion ciank odstajc od wewntrznej nagiej masy

zarodników i woni. W dwóch pierwszych podrodzajach szaronia zarodnie pkaj nieregularnie,

w trzecim za, to jest gwiazdoszu, znajdujemy pierwsze lady regularnego otwierania si u szaronia

Stahla, i od tego cay szereg do naj regularniej szego szaronia Trevelyaniego, który sobie czytelnik
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z atwoci moe odnale. W makulcach cianka zarodni bywa pokryta krysztakami, przytm juz

pojedyncza ju podwójna. W niektórych z nich zwapnienia zbijaj si w uski. Wyobramy sobie, e
takie skupienie krysztaków otoczy si osobn bon, przyrastajc do cianki zarodni, a otrzymamy
budow rodzaju, którymy nazwali uskowcem.

Makulce przedstawiaj nam pod innym wzgldem nader ciekawy rodzaj, znajdujemy tu bowiem
bezporednie nieledwie przejcia do rzdu smtoszów. Niektóre z nich (podrodzaj stropacz) bywaj
tylko bezpodsadowemi pierwoszczowocniami ; inne (podrodzaj bielik), s zarodniami ju siedzcemi,

jutrzoneczkowatemi, zawsze jednak opatrzonemi podsad. W trzoneczkowatych, np. w makulcu u-
skowatym lub zmiennym, rurka trzonka wraz z podsad tworz jedne tylko jam wypenion w zu-

penoci wapnem zlepionm drobn iloci istoty ustrojowej. Gatunki te daj przejcie do innych

(podrodzaj popielatka), gdzie podsad jest oddzielona pojedyncz bonk od rurki trzonka. Tak bu-

dow maj np. makulec pospolity i makówka, lecz podsad jest tu podzielona na liczne faszywe

komory, w których znajduj si zwapnienia, rurka trzonka zawiera tylko lady ziarnistej istoty

ustrój owj.

Przypumy teraz na chwil, e w makulcu pospolitym wszelkie zwapnienia zgin (takie formy rze-

czywicie zdarzaj si cho bardzo rzadko), i e budowa podsady (to jest podzia na liczne faszywe

komory) rozcignie si i na rurk trzonka, a bdziemy mieli luzowiec posiadajcy wszystkie cechy

byszczaka, nalecego ju do rzdu smtoszów.

Takim to sposobem z jednego punktu wyszedszy doszlimy do nowego pnia, w którego licznych sto-

sunkach rozpatrzymy si teraz bliej. Z jednej strony z byszczakami zapewne pokrewnym jest kolco-

nóg, jedyny ze smtoszy pozbawiony podsady. Z drugiej znów strony byszczaki pozostaj w bezpore-

dniem pokrewiestwie z czuprynkami. U byszczaków podsad dochodzi tylko do poowy zarodni,

grubieje tu i daje pocztek woni; w byszczaku trwaym podsad jest walcowata, cienka, w wierz-

choku zazwyczaj ucita, lecz czsto spotykaj si na tem samem nawet podou okazy, w których

podsad przedua si i dalej i rozszczepia si w kocu na kilka wókien woni, dajc wanie owo

wspomniane przejcie do czuprynek. Byszczak ten jest poczony caym szeregiem porednich form

z byszczakiem srebrzystym, który stanowi znów przejcie do makulea. Uwany czytelnik sam sobie

z atwoci bdzie móg odtworzy ten szereg.

Czuprynki przedstawiaj kilka blizkich typów, i maj liczne pokrewiestwa ; o tych póniej. Wspo-

mnimy teraz, e wyszym typem czuprynek jest padziorek, rónicy si posiadaniem zewntrznej

(sieci) woni. Czuprynka zbita daje bez zaprzeczenia przejcie do padziorków. Z innej znów strony

w zwizku z czuprynka, nic tylko ze wzgldu na budow, ale co waniejsza ze wzgldu na history

rozwoju, pozostaje aobnia, rónica si od czuprynek tylko obecnoci wapna w podsadzie. Pokre-

wiestwo tej ostatniej z piank jest niezaprzeczone, chocia niezbyt blizkie.

Tak pozostaje nam tylko mrzyk bardzo odcity od innych smtoszy ; ze wzgldu na podsad mo-

naby go uwaa za pokrewny z czuprynka, w której podsad dochodzi a do wierzchoka, lecz

woni jego jest zbyt rón. Podobne trudnoci nastrcza nam Brefeldia, szczególniej ze wzgldu e
nie znamy pokrewnych tej zrosozarodni pojedynczych pierwiastków; zdaje nam si jednak, e
zblia si raczej do makulców jak do smtoszy.

Opowiedziane tu -stosunki pokrewiestwa zachodzce w poddziale ciemno-barwnych podajemy

znów w formie wykrelnj uatwiajcej objcie ich jednym rzutem oka.
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Te dwa wic poddziay ciemno i ywobarwnych maja za najprostsze formy, z jednój strony pier-

wobon, z drugiej bezkosmek. Rónice zachodzce midzy tymi dwoma rodzajami polegaj waciwie
tylko na barwie cianek i zarodników. Jeelimy je przenieli do dwóch rónych rzdów, to fakt ten

bdzie zapewne teraz i czytelnikowi zrozumiaym. Gzy barwnik pewnego uzowca jest fioletowym

czy innym, nie jest to rzecz obojtn, bo w parze z tym, na pierwszy rzut oka niepozornym stosun-

kiem, cz si cae summy charakterów bardzo powanych i rozstrzygajcych.

luzówce skupienia ciemno-zarodnikowych, posiadaj zarodniki zawsze brunatno-fioletowe, fiole-

towe lub czarno-fioletowe, i odcie tej barwy jest staym dla kadego gatunku. Woni ich jest albo

tak samo zabarwiona albo bezbarwna. cianki zarodni ulegaj zazwyczaj temu samemu prawu, wy
jwszy nieliczne kubeczki, badhamie, kieliszniki i cienkowskie ; lecz w innych wypadkach inny bar-

wnik trzyma si tylko ziarn wapna.

W skupieniu ywozarodnikowych, czy to we woni, czyw ciance, czy w zarodnikach nie spotykamy

nigdy barw poprzedniego skupienia. Za to barwy tu wystpujce, nieraz bardzo wietne, ywe, s
przytem nadzwyczaj niestae. Niestao ta uwidacznia si najlepiej w pyszniakach, a w szczególnoci

w pokrewiestwie strzpkowatych, gdzie jeden i ten sani gatunek moe by szarym, w rónych od-

cieniach róowym, purpurowym, czerwonym lub ótym.
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Dalecy jestemy od przekonania, e rzeczywiste stosunki pokrewiestwa jakie midzy rónymi ro-

dzajami luzowców zachodz, s takie jakie tu podalimy. Raz porednie typy mogy ju zagin
a nowopowstae tik dalece si midzy sob róni, a ukazywa z innymi, dalszymi, tyle pokrewie-
stwa, emy nieraz mogli by tym sposobem w bd wprowadzeni. Dalej przypuszcza naley, e
znamy zaledwo jedne trzeci cz wszystkich istniejcych luzowców, a poznanie innych moe wy-

wieci wiele dzi wtpliwych kwestyi i nieraz znacznie sprostowa nasze pogldy.

Tablice które podalimy maj tylko oznacza zwizek, jaki wedug dzisiejszych naszych wiadomo-

ci i wedug naszego sposobu widzenia rzeczy zachodzi midzy rónymi luzowcami. Nie jestemy

jednak do lekkomylni i zarozumiali, ebymy mieli podawa te tablice za tak zwane drzewa ro-

dowe luzowców, które od niejakiego czasu, wprawdzie w maych jeszcze dozach, zaczynaj wcho-

dzi w mod. Drzewa te s wybrykiem rozbudzonej fantazyi, a jako takie nie mog i nie powinny by
produkowane w pracach które maj pretensy do naukowej cisoci. Wprawdzie ci którzy je krel
nieraz twierdz, e to czyni tylko dla pokazania, jak drog pewna grupa ustrojów moga powsta.

Najczciej jednak w dalszym cigu pracy przyjmuj te stosunki, nakrelone w drzewie rodowem, za

pewnik, na zasadzie którego tworz dalsze wnioski — dogmaty dla nich wystarczajcej naukowej

cisoci, dla wikszoci jednak — tylko mieszne produkty fantazyi

!

Przegld ten pokrewiestwa zachodzcego midzy rónymi luzowcami podalimy jednak w pe-

wnym celu i winnimy jeszcze pod tym wzgldem zda sobie spraw.

Slosunki jakie zachodz midzy rónymi gatunkami i rodzajami luzowców nie sprzeciwiaj si

w niczem teoryi Darwina wspólnego pochodzenia, owszm kady bezstronny przyzna to nam musi,

popieraj j na kadym kroku, s i pozostan jednym z wanych dowodów jej susznoci. Teorya ta

ma jednak róne odcienia. Wedug Darwina roliny odmieniaj si z wewntrznych, nieznanych nam

przyczyn, we wszystkich kierunkach, lecz tylko odmiany uyteczne dla roliny zostaj pod wpywem
walki o byt ustalone, i daj tym sposobem pocztek nowemu gatunkowi. Nscgeli (*) przyjmuje za,

e ta zmienno roliny^ tylko w pewnym kierunku postpujc, a mianowicie iv kierunku coraz icie-

kszecjo zoenia (czyli jak Na3geli to nazywa doskonalenia : « Vervolkommenung's Prinzip»). Nam si

zdaje, e stosunki które znajdujemy w luzowcach, jeeli nie wszystkie, to jednak przewana ich wi-
kszo, zdaj si za tm mówi : e zdolno ksztatowniczego róniczkowania si (morphologische

Diffenrenzirung) ley ju w ich naturze, i wystarcza do wytomaczenia sobie powstania wszystkich

tak rozmaitych zreszt form.

Nareszcie przegld ten pokrewiestwa luzowców moe nasun uwanemu czytelnikowi pewne

myli, które uprzedzajc powiemy jeszcze kilka sów tyczcych naszego systemu. Kaden system tem-

bardzij zblia si do naturalnego, im wicej rodzaje pokrewne s pomieszczone blizko siebie w jednym

pokrewiestwie lub rzdzie. W ukadzie te naszego systemu staralimy si zbliy do tego ideau i

przeprowadzilimy go wszdzie z jednym tylko wyjtkiem. Skupienie ciemno-zarodnikowych podzie-

(*) Naegeli C. Entstelmng und Begriff der naturhistorischeu Art. Munchcn, 1865.
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lilimy na trzy rzdy : pierwobonów, wapniaków i smtoszy. Pierwszy jest zupenie naturalnym,

dwa inne po czci sztuczne. aobnie i piank oderwalimy od pokrewnej im czuprynki, pomieszcza-

jc midzy wapniakami, a brefeldi która najwicej zblia si <lo makulców wtrcilimy do smtoszy.

Uczynilimy to czysto ze wzgldów praktycznych, uatwiajc tern nadzwyczaj oznaczenie luzowców.

Jestto zdaniem naszem wzgld, który powinien przeway. Monaby byo moe unikn tego, tworzc

jeden rzd z maworkowatych, a wczajc inne do smtoszy, lecz urzeczywistnienie tego planu ze

wzgldu na wiotka nie dao si przeprowadzi.

nT. i. 16



VI. — O ZNAJDOWANIU

ZBIERANIU, OZNACZANIU I PRZECHOWYWANIU LUZOWCÓW

ORAZ

WZMIANKA O ICH ROZMIESZCZENIU JEOGRAFICZNEM

I POTWORNOCIACH NAPOTYKANYCH W TYCH USTROJACH.

Z historyi rozwoju luzowców, o ilemy j§ poznali, wiemy e potrzebuj one przynajmniej w pierw-

szych chwilach swego rozwoju dostatecznej wilgoci. To te znajdujemy je zawsze rozwijajce si

w miejscach czynicych zado temu warunkowi. Pierwoszcznie ich yj w gnijcych pniach, mi-
dzy opadymi limi, w garbarskiej korze lub na mierzwie; w miejscach wic gdzie takie podoa si

znajduj, lub przynajmniej w ich bezporedniem ssiedztwie, szukajc, napotykamy niewtpliwie

luzówce. Nie trzeba jednak zapomina, e pierwoszcznie s nader ruchliwe, i e ruch ten jest post-

pujcym w kierunku przeciwnym sile dorodkowej, w skutek wic czego raz mog si luzówce

znacznie oddala od miejsca w którem powstay, a powtóre wa na najwysze wzniesienia swego

podoa. To te niekiedy napotyka mona owocujce luzówce na elazie, w naczyniach cynowych

i t. p., lub znajdowa je nawet w wysokoci przechodzcej trzy metry. *

Najwiksz wic ilo luzowców napotyka mona w lasach wilgotnych, obfitujcych w gnijce

pnie, w ogrodach lub miejscach podobnych. Najwikszego poowu dostarczaj pnie stojce juto

w cieniu, ju nad brzegiem rowu, i nieobrose mchami. Zreszt, jakemy ju wspomnieli, w wilgot-

nych miejscach, zdarzaj si nader czsto na liciach, kawakach drewna zmurszaego i t. p.

Podoe jest rzecz do obojtn jednak wikszo pyszniaków rozwija si w drewnie, a wikszo
wapniaków midzy zgniymi ju limi, i ztd te one najczciej na nich owocuj.

Co do czasu owocowania, to wiadomoci jakie pod tym wzgldem zebralimy, nie s wystarczajce

eby miay by ostatnim wyrazem tego rodzaju bada. Fries wspomina o tych stosunkach do ob-

szernie w swoim Sramparnes Calendarium. W takie, jednak szczegóy wdawa si tu w aden sposób

nie moemy dla prostej przyczyny, e róne nawet europejskie kraje, nie mówic ju o rónych cz-

ciach wiata, przedstawiaj zbyt wielkie klimatyczne rónice, aby mona byo czas owocowania lu-

rowców ogólnie podawa. Rezultat ogólny, jedyny do którego doszedem, zdaje si by ten, e wszyst-

kie luzówce zimuj pod postaci stanu spoczynku, zwanym Phlebomorpha, e jedne z nich owo-
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cuj w jednym peryodzic letnim, a inne w dwóch peryodach, wiosennym i jesiennym. W kadym ra-

zie w jednym peryodzic owocowania moe powstawa kilka kolejnych pokole.

Jeszcze mniej danych posiadamy co do jeograficznego rozmieszczenia luzowców. Jakem ju powy-

ej wspomnia, gatunki dotd opisane tworz co najwicej zaledwie jedne trzeci cz wszystkich

istniejcych luzowców. Do najlepiej zhadanych krajów nale tylko Szwecya, Polska, Niemcy i Fran-

cya, a jak to malek czstk stanowi one cho razem wzite, w porównaniu do caej naszej

ziemi. Wszystko jednak co pod tym wzgldem wiemy, upowania nas do wypowiedzenia ogólnego

zdania, e luzówce nie przedstawiaj adnych rónic pod wzlrlem jeograficznego rozmieszczenia.

Wspomn tu tylko naprzykad, e widziaem okazy rulika groniastego, zaplctki maczugowatej i pa-
dziorka ciemnego pochodzce ze wszystkich piciu czci wiata, w niczma w niczem nie rónice
si od siebie.

Na poów luzowców naley si wybiera uzbrojonym w odpowiednie przybory, a zatem zapas pu-

deeczek tekturowych, puszk blaszan z dwoma oddziaami. W pudeeczka pomieszcza naley doj-

rzae ju formy. W puszk blaszan, po wysaniu jej mchem wilgotnym, mona zbiera niedojrzae

jeszcze luzówce lub te ich pierwoszcznie. W inny za jej oddzia kawaki zgniego drzewa, lub li

cie, na których znajdujemy lady zanikych ju owoców lub stany spoczynku. Po powrocie z wy-

prawy naley zdobyte skarby rozoy, i odpowiednio je rozmieci. Dojrzae ju luzówce naley wy-

j z pudeeczek i umieci pod kloszem szklannym, eby najzupeniej wyschy. .Nie dojrzae lub pier-

woszcznie ulokowa w wilgotnej jakiej komorze, nie ulegajcej wstrznieniom, eby swobodnie si

rozwijay. Wreszcie stany spoczynku pomieci w szkiekach od zegarka wypenionych wod, a ka-

waki drzewa w naczyniach majcych na spodzie wod, dostarczaj one czsto materyau bardzo do-

brego do badania historyi rozwoju luzowców.

Do oznaczania luzowców naley przystpi z odpowiednimi przyrzdami. Nie mówicju o nieod-

zownym drobnowidzu, lupie i t. p., naley mie jeszcze dmuchawk, któr mona sobie najatwiej

przysposobi z cienkiej szklannej rurki wycignitej w jednym kocu woskowato i róne odczynniki.

A zatem przedewszystkiem wod przepdzon i wyskok, dalj amoniak, kwasy octowy lub rozcie-

czony solny i stony siarczany, zreszt pota i roztwór aniliny w wyskoku.

Przystpujc do oznaczania jakiegokolwiek luzowca, trzeba si przedewszystkiem naprzód przeko-

na czy jest w stanie zdolnym do oznaczenia, t. j. czy jest dojrzaym. Jestto rzecz na pozór bardzo

prosta i naturalna a jednak w tysicach luzowców, które przegldaem w rónych zbiorach nie zda-

rzyo mi si spotka ani jednego okazu, któryby nie by oznaczonym lub przy którym znajdowaaby
si wzmianka, e jest niedojrzaym. Wiele z nich jednak znaj.Jowao si w takim etanie nierozwi-

nicia, e nawet ja nie umiaem powiedzie nieraz do jakiego rzdu luzowiec ten moe nalee.
Otó dwa s sposoby przekonania si o tem, jeden mechaniczny, drugi drobnowidzowy. Jeeli lu-

zowiec jaki jest zupenie dojrzaym to, po naruszeniu cianki zaradni, zarodniki pod prdem po-

wietrza puszczonego dmuchawk rozsypuj si na wszystkie strony z wielk atwoci. Jeeli

zarodniki rozsypuj si dopiero pod silniejszem naciniciem, to zarodnie s niezupenie dojrzae;

w razach za gdy nie daj si mechanicznymi rodkami oddzieli, wówczas oznaczenie nie tylko ju ga-
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lunku, ale czsto i rodzaju jest zupenie niemoliwe. Daleko jednak czulszym i dokadniejszym ciepo-

mierzem dojrzaoci pewnego luzowca jest wahanie si wielkoci jego zarodników. W zupenie doj-

rzaych okazach wielko zarodników jednej i tej samej zarodni moe si róni zaledwie o 2,5 m. ni.;

jeeli rónice w wielkoci dochodz 5 ni. m., to zarodnic s z wszelk pewnoci niezupenie dojrzae,

a jeeli wreszcie wahanie to jest tak znaczne, e niektóre zarodniki s trzy lub przeszo trzy razy

wiksze od innych, to formy takie s niedojrzae, równie i pod innymi wzgldami anomalnie roz-

winite, przedstawiaj najczciej cay szereg róoego rodzaju potwornoci i nie daj si oznacza.

Tak tedy przekonawszy si, e forma jaka jest najzupeniej dojrza, moemy przystpi do ozna-

cze najprzód rzdu, nastpnie rodzaju i gatunku. Nie mam tu zupenie zamiaru prowadzi czytelnika

krok w krok na tej drodze. Uatwiem mu j najzupeniej podajc klucz analityczny rodzajów, drugi

dla zroslozarodni i liczne klucze dla rodzajów wystpujcych w znacznej liczbie gatunku. Tutaj za-

mierzam tylko udzieli mu kilku rad ogólnych i praktycznych. Naley wic najprzód przekona si

w -ogóle o caoci budowy danego luzowca. W tym celu odjwszy z podoa za pomoc szczypczyków

ostronie jedne zarodnic, umieszczamy j na szkieku przedmiotowym. Teraz dodajemy kropl wy-

skoku dla wypdzenia powietrza zajmujcego zawsze znaczn przestrze zarodni, jeeli jej cianka jest

zbyt tga, to naley j w pewnem miejscu naruszy. Nastpnie dodajemy wody przepdzonej. Zaro-

dniki i woni pczniejc rozrywaj ciank zarodni; teraz naley za pomoc pdzelka lub igieki o ile

mona oswobodzi zarodni od zarodników (mona to te uczyni wpierw wydmuchujc je za pomoc -

dmuchawki, przyczem zarodni utrzymuje si na szkieku przedmiotowem za pomoc igieki) i prze-

nie ja na nowe szkieko do kropli wody. Na pierwszem szkieku pozostae zarodniki badanry naj-

przód drobnowidzowo i mierzymy ich wielko; musz one jednak lee przez pewien czas w wo-

dzie, a przyjm ksztat dokadnie kulisty ; mona te ten proces przyspieszy, dodajc bardzo niewiel-

kiej iloci amoniaku. Czsto zawarto zarodnika jest mocno ziarnista, a cianka delikatna, przezro-

czysta, wówczas moemy mie wtpliwo czy jest gadka czy te brodaweczkowata. Wtedy naley na

zarodniki dziaa stonym kwasem siarczanym lub potaem, przez co cianka ich pka, zawarto
wychodzi i moemy teraz na pozostaej, rozerwanej bonce kwesty t z atwoci roztrzygn. Po-

wracamy do zarodni umieszczonej na drugiem szkieku. Tutaj musi przedewszystkiem zwróci nasze

uwag woni (jeeli istnieje). Naturalnie w kdziorku i maoci, jako z pojedynczych rurek zoona,

znajdzie si ona razem z zarodnikami; w innych naley bada punkt jej przyczepienia, ro-

dzaj poczenia w sieci razem z zarodnikami, lub rozgazie ; stopie zwapnienia u ma-

workowatych, i t. p. Dalej naley si zaj zbadaniem budowy cianki zarodni; tu tylko u

wapniaków napotykamy czsto trudnoci w oznaczeniu dokadnem zwapnienia. Do odwapnienia

naley uywa kwasu octowego lub bardzo rozcieczonego solnego. Nieraz dobrze jest ten

proces odwapnienia przerwa w pó drogi dodaniem alkalii, tym tylko sposobem mona si prze-

kona o istnieniu gwiazdkowato-zbitych krysztaków w wapniaczkach kubeczka biaoczubka, po-

krytych zawsze drobnemi nieforemnemi ziarnami, lub o istnieniu krystalicznych usek na

ciance zarodni w badhamii gromadnej. W razach gdy cianki s nieprzezroczyste, naleyr dziaa

alkaliami lub kwasami. Lecz aby si przekona o budowie podsady trzonka, o ich stosunku do

cianki zarodni, a nawet nieraz i o budowie tej ostatniej, niepodobna si obej bez przeci

podunych i poprzecznych. Czsto ju przepoowienie dokonane brzytw przez zarodni umie-

szczon midzy dwoma palcami (ksiukiem i wskazicielem) wystarcza; niekiedy jednak naley si

ucieka do szeregu po sobie nastpujcych przeci, prowadzonych przez zarodni umieszczon

midzy dwoma poówkami rdzenia bzowego. Jeeli zarodni s zbyt kruche do uskutecznienia

lej operacyi, to naley je wpierw traktowa alkaliami (u wapniaków przedtem odwapni)
;
jeeli zbyt

mikkie to wyskokiem. W kadym razie takie wycieczki potrzeba bada kolejno w wodzie, alkaliach

i kwasach.
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Wracajc si jeszcze do woni, wspomnimy, e najprzód naley j rozpatrze w czystej wodzie,

dopiero poznawszy ju dobrze jej budow w gównych zarysach, moemy si udawa do caego sze-

regu rónych odczynników, które nam uatwia poznanie szczegóów. U niektórych strzpków woni
jest tak nieprzezroczyst, e zgrubie jj niepodobna zbada bez poprzedniego rozjanienia. Najlepiej

w tym celu dziaa chwilk amoniakiem, a potem, wypukawszy caa sie dokadnie czyst wod, ba-

da j w niej albo w glycerynie. U strzpków take przytwierdzenie woni nie naley do zbyt a-

twych rzeczy. Najlepiej dziaa tu silnym rozczynem potau, przez co, po pewnym czasie, caa zawar-

to trzonka pod naciskiem igieki z atwoci daje si usun. W strzpkach zwisych wyjdzie ona

wraz z ca sieci woni, w strzpkach wyprostowanych wida wówczas z atwoci przyronicie

rurek woni do kieliszka.

Rady te powinny zdaje si objani czytelnikowi ca mod postpowania, jakiej si trzyma naley

w oznaczaniu luzowców. Wspomn wic tylko, e nieraz wielkie trudnoci sprawiaj nam pierwo-

szczowocnie. Jak to wiemy z czci traktujcej o budowie wewntrznej luzowców, w pierwoszczo-

wocniach nieraz cae narzdzia, jak np. trzonek ipodsada, gin zupenie.Woni pozostaje stale, tru-

dnoci te wic odnosz si wycznie do oznaczenia gatunku. Tutaj jedyn wskazówk s w wielu

razach zarodniki i woni. Lecz przyzna naley, e mog si znale wypadki, w których momenty te

s niewystarczajcymi i wówczas trzeba zna ju ten gatunek w formie typowej, do którego poszuki-

wana pierwoszczowocnia naley, eby j od razu do waciwego miejsca odnie. Rozpoznanie zroso-

zarodni nie przedstawia nigdy trudnoci, wyjwszy mylnika, który na szczcie posiada tak charakte-

rystyczne i jedyne w swoim rodzaju zarodniki, e po nich z atwoci moe by zawsze oznaczonym

jako taki.

Najwiksza ilo potwornoci zdarza si w zarodniach luzowców niezupenie dojrzaych, te jednak

nie mog zasugiwa na uwag, i zamiarem naszym jest wspomnie o tych tylko, które wpadaj w oko

i budz jaki rzeczywisty interes. U wapniaków nierzadkiem zjawiskiem jest czciowy lub zupeny

brak zwapnienia, który cay pokrój danego luzowca nader silnie odmienia. W takich razach ozna-

czenie jest nadzwyczaj trudne, dla pocztkujcych nieraz niepodobne. Najszczególniej zachowuj si

pod tym wzgldem makulce. Nieraz cianka ich jest zupenie woln od zwapnie lecz zato rurki

woni s anormalnie rozszerzone i wypenione juto ziarnami, ju czciej drobnymi krysztakami

wapna. Okoliczno ta dowodzi, e w czasie ich owocowania, wapno znajdujce si w pierwoszczni

a raczej w dopiero co utworzonej zarodni zbiera si (w rozpuszczonym stanie) w miejscach w któ-

rych powstaje potem woni, i e tymi kanaami zostaje doprowadzonem do cianki zarodni, przez

któr przesika na zewntrz i tam dopiero krystalizuje. U smtoszy potwornoci s bardzo rzadkie
;

naley tu zacytowa raz zrastanie si pcherzyków granicznych brefeldii w podune szeregi i two-

rzenie si szczególnych mocno rozdtych pcherzy na wierzchoku podsad u padziorka ciemnego.

Ta ostatnia potworno jest o tyle szczególna, e wszystkie okazy stojce na tem samem podou zo-

staj ni dotknite. O szczególnej a bardzo ciekawej potwornoci ebrowca mówilimy ju powyej.
Pyszniaki daj najwikszy zasób przerónych anormalnych stosunków, które Wigand bardzo szczegó-

owo opisywa. Tu naley na przykad rozwidlanie si typowo pojedynczych spry, zrastanie si ich

z zarodnikami, najrozmaitsze niezwyczajne ich zakoczenia i t. p. U strzpków i kdziorków zdarza si
niekiedy, e rurki woni przyrastaj w którymkolwiek miejscu do cianki zarodni.

Zreszt zdarza si jeszcze mnóstwo innych potwornoci jak zrastanie si dwóch lub wicej za-

rodni, czyto trzonkami czyto wierzchokami, czy bokami zarodni i t. d., które lup ju dostrzegalne,

nie zasuguj na dalszy rozbiór.
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Ostatnich kilka sów powicimy przechowywaniu luzowców. Doskonale dojrzae okazy, zupenie

wysuszone przed przechowaniem naley zabezpieczy od zniszczenia. Jest jeden maleki chrzaszczyk

(Lathrydius rugosus Herb.), który z szczególnym upodobaniem zjada zarodniki luzowców i biada

zbiorom do których si dostanie. Róne s drogi dla pozbycia si tego zbytecznego obywatela fauny.

Najatwiejszy sposób polega na zamkniciu zbioru w hermetycznm naczyniu, do którego wlewa si

odpowiednia ilo siarku wgla (300 grm. na metr szecienny) przez kilka dni. Sposób ten o tyle

praktyczny, e atwy w wykonaniu, niekosztowny, a przedewszystkiem w niczem nie narusza budowy

lub ksztatów i barw luzowców. Po tej operacyi naley kady okaz zamkn w odpowiednio wielkiem,

tekturowm pudeeczku, tak jednak Wysokiem, eby wieczko nie zgnioto zarodni. Naley notowa
czas, miejsce, okolicznoci zbierania, a przedewszystkiem u ywo barwnych i barw cianki za-

rodni, trzonka, masy zarodników i woni. Amatorowie zielników zazwyczaj pomieszczaj luzówce

razem z innem zielskiem, miedzy dwoma poówkami arkusza papieru i szereg takich arkuszy zamykaj

potem w teki. Taki proces mitoszenia luzowców jest nieznony, bo przez to zazwyczaj zostaje do tego

stopnia zgniecione, e ksztatów zarodni dopatrze si niepodobna. Szczególniej, np. kubeczki z ta-

kich pochodzce zbiorów, nie daj si prawie nigdy oznaczy. Alexandrowicz wpad na jeden dowci-

pny sposób zachowywania ksztatów zarodni u kdziorka. Poniewa w rodzaju tym po dojrzeniu

woni rozrywa ciank, przeto Alexandrowicz powleka j nader cieniutek warstw rozcieczo-

nego roztworu gumy, tak zabalsamowane pyszniaki przechowuj najwyborniej swe wdziki.

SPIS PRAC
ODNOSZCYCH SI DO LUZOWCÓW A WSPOMNIANYCH W MONOGRAFII.

Alexandrowicz ./. Strojenie i razwitje sporowmiestiliszcz miksomicetow. Warszawa, 1872.

Albertini I. de, et L. D. de Scluoeinitz. Conspectus ungoruni in Lusatie superioris ogro Nickiensi

crescentium; e metodo Persooniana. Lipsis., 1803.

Bail T. Ueber die Myxogastr.es Pr.., patrz : Verhandlungen der k. k. zooligisch-botanischen

Gesellschaft in Wien, 1859, p. 31.

De Bary A. H. wzmianka pierwsza o kiekowaniu luzowców w : Verhandlungen der Section

fur Botanik, Landwirtschaft und Forstwissenschaft bei der ein und dreissigsten Ver-

sammlung deutscher Naturforscher und Mrzte zu Goattingen im September 1854, mit-

geteilt von dem Schriftfiihrer derselben Dr. W. Hofmeister, patrz : Flora 1854, n°41,

p. 648.

d. Ueber die Myxomycetes, patrz : Botanische Zeitung, 1858, n° 49, 50 i 51, p. 357, 361 i 365.



luzówce. 343

d. Des Myxomycecetes, patrz : Annales des Sciences naturelles. Botaniue, 4 S., v. XI, p. 123

(1859).

d. Die Mycetozcen. Ein Beitrag zur kenntniss der niedersten Thiere, patrz : Siebold und

Kolliker, Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie, v. X, 1859.

d. On the Mycetozoa, translated by J. T Arlindge, patrz : The Annales and Magazine of Zoology

and Botany. 3 Ser., v. III, p. 232(1860).

d. Die neuersten Arbeiten iiber die Schleimpilze und ihre Stellung im System, besprochen

von, patrz : Flora 1862, n° 17, 18 i 19; p. 264, 282 i 301.

d. Die Mycetozoen. Ein Beitrag zur Kenntniss der niedersten Organismen. Leipzig, 1864.

Batsch A. J. G. K. Elechnus fungorum. Halk Magdeburgicse, 1781.

d. Continuatio prima. Hallre, 1786.

d. Continualio secunda. Halla?, 1789.

Battara A. Fungorum agri Ariminensis historia. Faventise 1755.

Becker J. Flora der Gegend um Frankfurt a. M. Zweite Abtheilung : Gryptogamie. Frankfurt a. M.,

1828.

Berkeley M. I. British Flora, Fungi, patrz : The English Flora by I. E. Smith. Gryptogamia by

W. J. Hooker, vol. V, pars II. London, 1836.

d. Szereg artykuów w : The Annales and Magazine of Zoology and Botany; a mianowicie :

Serie I, vol. 1. (1837), p. 49;

d. I, d. VI. (1841), p. 431;

d. II, d. II. (1848), p. 382;

d. II, d. V. (1850), p, 365;

d. 11, d. VII. (1852), p. 8;

d. 111, d. VIII. (1866), p. 56;

d. IV, d. V. (1873), p, 339.

d. w : The London Jurnal of Botany by W. J. Hooker. London, 1845, v. IV, p. 42.

d. w : Gardener's Chronicie and agricultural Gazette, for 1848, n° 28, p. 451.

d. w : Hooker's Journal of Botany, a mianowicie :

1 Ser., III ol. (London, 1851), p. 20 et 200;

I Ser., VI vol. (London, 1854), p. 225;

III Ser., VII vol. (London, 1861), p. 380.

d. On two new genera of fungi, patrz : Transaction of the Linnean Society of London, vol.XXI,

pars. II. (London, 1852), p. 149.

d. Outlines of british fungology. London, 1860.



344 PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM VI.

d. patrz : Nalural history Rewiw. Jannuary 1861.

d. On the spiral markings of the flocci in the genus Trichia, patrz : Jour. Proced. Linn Soc.

. Botany. London, 1863, v. VII, n n
25, p. 54.

d. On a Collection of fungi froin Cuba. Part II, patrz : The Journal of the Linnean Society Bo-

tany. London, 1868. vol. X, n° 46, p. 341.

d. Notices of norlh american fungi, patrz : Greyillea, a monthly reeord of cryplogamic Botany,

Edidet byM. G. Cooke. London, 1873, n° 16 et 17.

Boccone I*. Museo di piante rare delia Sicila, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania. Vene-

zia; 1607.

BotonJ. An history of fungusses, growing about Kalifa*. In three volumes. Iluddersfleld, vol. III,

1789.

Bonamy F. Flora; Nannatcnsis Prodromus. Nannetiis, 1782.

Bonorden H. Entwiekelung und Bau der Spumaria alba, patrz : Botanische Zeitung, 1848, p. 617.

d. Handbuch der allgemeinen Mykologie. Stuttgart, 1851.

Borszczow E. Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Gzernigow, patrz : Melanges biologiues tires

du bulletin de 1'Academie Impriale des sciences de S. -Petersburg, 1867, vol. IV, p. 747.

Bowman. T. Account of a new plant of the gasteromecetous ordre, patrz : Transaction of the

Linnean Society of London. 1830, v. XVI, pars. II, p. 151.

Brefeld O. Dictyostelium mucoroides ein neuer Organismus aus der Vervvandschaft der Myxomy-

ceten, patrz : Abhandlungen der Senckenbergschen Naturforschender Gesellschafl.

Frankfurt a. M., 1860, v. VII.

Broyniart A. T. Essai d'une classification naturelle des champignons. ou tableau methodique des

genres ropporles jusqu'a present a cette familie. Paris, 1826.

Brondmu, L.de. Sur deux nouvelles especes de champignons decouvertes et dessinees par..., patrz :

Memoires de la Societe Linneenne de Paris, 1825, vol. III, p. 74.

Bulliard P. Histoire des champignons de la France, ou trait elementaire, renfermant dans un

ordre methodique les descriptions et les ligures des champignons qui croissent naturelle-

ment en France. Paris an VI (1791).

Buxbaum J. G. Enumeratio plantarum accuratior in agro Hallensi locisque vicinis crescentium

una cum earum characteribus et viribus, etc. Halae, 1721.

d. Plantarum minus cognitarum centuria', compleclens plantas circa Byzantium et in Oricnte

obseryatas. Centuria V. Petropoli, 1740.

Carter l. patrz : Annales and Magazine of natural History. London, 1863, v. XII, p. 30.

Cheoaiiier F. F. Flor generale des emirons de Paris, selon la methode naturelle, description de

toutes les plantes agames, cryptogames et phanerogames qui y croissent spontanment,

etc. Paris, 1826. Ed. II, corrigee et augmentee : Paris, 1836.



luzówce. 3V.-

d. Fungorum et Byssorum illustrationes, quos ut plurimum noros treecntos cl ultra ciup. crote-

ris minus bene cognitis in diversis Europa*, regionibus cellcgit, ad vivura delineavit, scul-

psit et coloribus naturalibus decoravil. Fasciculus I, Parisiis, 1837. Fasc. II inedit.

Ciekowski L. Zur Entwickelungsgeschichte des Myxomyceten, patrz : Pringshcim's Jahrbiicher

wissenschaftliche Botanik, vol. III, Berlin. 1803, p. 325.

d. Das plasmoidium, patrz tame, p. 400.

Colmtiro D. M. Ennumeratio de la cryptógames do, Espana y Portugal. Parte scconda. Madrig, 1867.

Cooke M. C. Handbook of briticb 1'ungi. London, 1871.

Corda A. I. C. Ueber Spiralfauerzellen in dcm Haargeflechte der Trichien. Prag, 1837.

d. Icones fungorum hucusue cognitarum. Vol. I-VI. Praga, 1837-1812.

( ornu M. Monographie des Saprolegniees, patrz : Annales des sciences naturelles. Botaniue.

Crouan P. L. et H. M. Crouan. Florule de Finistere. Paris, 1867.

Currey F. On two new Fungi, patrz : Quarterlcy Journal ofMicroscopical science. London, 1854,

v. II, p. 240.

d. On the spiral Treeds of the genus Triebia, patrz tame, v. III (London, 1855), p. 15.

d. Structurand Pbysiology of certain Fungi, patrz tame, v. V (London, 1857), p. 115.

ii. patrz Natural history Review, 1802, v. II, p. 406 i 1863, p. 520.

d. Notes of britisb fungi, patrz : The Transaction of tbe Linnean Society of London, 1864,

v. XXIV, part II, p. 151.

Curtis M. Gontribution to theMycology of North America, patrz : Tbe American Journal of science

and arts cond. by B. Silliman and J. Dana, 1848, v. VI, p. 349.

Debey B. A. Ueber eine neue Pilzart, Reticularia Schmitzii, patrz : Verhandlungen des naturhi-

storiscben Vereins fiir die preussischen Rheinlande. 1847, v. 1, p. I.

Be Condelle A. P. Notice sur la Reticularia rosea, patrz : Bulletin de la Societe philomatique de
Paris, florea an VI, n° 14, p. 105.

d. et 1. B. Be Lamarck. Flor francaisc ou descriptions succinctes de toutes les plantes qui

croissent naturellement en France, disposes selon une nomelle methode d'analysc et

precedees par un expose de principes elementaires de la botanique. Trosieme dition.
Paris, vol. II, 1802 et v. VI, 1815.

Besmazieres I. B. H. I. Catalogue des plantes omises dans la botanographie belgiue et dans les

Flores du Nord de la France, etc. Lille, 1823.

Bikson J. Fasciculus plantarum eryptogamicarum Britannia. Londini, 1785.

Bdlenius J. J. Catalogus plantarum circa Gissam nascentium, etc. Francofurti a. M., 1719.

Bitmar L. p. F. Dua genera fungorum constituta, patrz : Schrader's Neus Journal fur die Botanik.
Erfurt, 1809, 3 und 4 Stiick, II, p. 55.

ART. I.
j 7



J4ft PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PAfiYU. TOM VI.

d. patrz : Sturm Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit Besehreibungen. Drie

Abtheihmg. Pilze, Heft 1-4 (Niirnberg, 1813-1817), bearbeitet von L.P. F. Ditmar.

Buby /. E. A. P. De Candolle Botanicon gallicum sive Synopsis plantarum in Flora gallicajdescrip-

taram. Vol. II, Paris, 1830.

Ehrenberg Cli. G. Sylvae mycologica? Berolinenses. Berolini, 1818.

d. Fungorum nova genera tria proposuit..., patrz : Jahrbiicher des Gewachskunde herausgege-

ben von K. Sprengel, A. H. Scbrader und H. F. Link. Erster Band. Berlin und Leipzig,.

1818. Zweites Heft., III, p. 51.

Endlieher S. . Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Yindobome, 1836.

Ehrhart F. Beitrage zur Naturkunde und den damitYerwandten Wissenschaften, besonders der

Botanik, Chemie, Haus- und Landwirtschaft, Arzneigelehrheit und Apothekerkunst. Ha-

nover und Osnobriick. Heft V, 1790, p. 59.

Ficinus H. Flora der Gegend um Dresden. II, Kryptogamie von K. Schubert. Dresden, 1823.

Flora Bantca, patrz : Ieones plantarum sponte naseentium in regnis Dania? et Norveghe, in ducati-

bus Slesvici et Holsatire, et in comitatibus Oldenburgi et Delmenhorstia', ad illustrandum

opus de iisdem plantis regio jussu exarandum, Florce Daniem nomine inscriptum; a mia-

nowicie :

vol. III (Havnie, 1770), ediditCh. G. OEder
;

vol. IV, V (Havnie, 1777, 1782), edidit F. O. Muller;

vol. VIII-XI (Havnie, 1810-1429), edidit I. W. Hornemann.

Fresenms F. Beitrage zur Mycologie. Frankfurt a. M., 1850, p. 28.

Fries E. M. Symbolse Gasleromycorum ad illustrandam Floram suecicam. Fasciculs I-III. Lundae,

1817-18IS.

d. Obsenationes inycologica?, precipue ad illustrandam Floram suecicam. Pars II, Havnise,

1818, p. 369.

d. Systema orbis vegetabilium. Primas lineas novae constructionis periclitatur Pars I.

Piania1 homonemete. Lunda>, 1825.

d. Stirpium agri Femsjonensisindex, observationibus illustrata. Lund«
;
1825-1826.

d. Systema mycologicum sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitas quas

ad normam niethodi naturalis determinavit, disposuit atque desreipsit. Vol. III, Gryphis-

waldite, 1829.

d. Flora Scanica. Upsalia^, 1835.

d. I. A. Wahlbergii lungi natalenses, patrz : Handlingar konigliche svenska veteskaps acade-

miens. Holmia-, 1848, p.33.

d. Summa vegetabilium Scandinavi«, sive enumeratio systemalica et critica plantarum quttm

cotyledonearum tum nemearum, inter suere occidentale et album, inter Eidoram et Nord-



LDOWCE ^*7

kap hactenus lectarum indicata simul distributionc geographica. Sectio posterior. Holmbr*

et Lipsire, 1849.

d. Novse symbola? mycologicse Upsaliae 1851.

d. Svamparnes Galendarium under medlersta Svcriges horizont, patrz OEfyersigt of kong. Vo-

teskaps Academiens Forhandlingar, 1857, p. 137.

d. On the geographical distribution offungi, patrz : The Annalesand Magazine of Zoology and

Botany. Ser. III, v. IX (18G6), p. 284.

Fuckel L. Symbohe mycologica1 . Wiesbaden, I8G9.

d. Erster Nachtrag, ibidem, 1871.

d. Zweiter Nachtrag, ibidem, 1873.

Gleditsch J. G. Methodus fungorum, exhibens genera, species et varietates cum charactere, diffe-

rentia specifica, synonimis, solo, loco et obsenationibus. Berolini, 1753.

Gmelin C. Ch. C. a Linne Systema natura?. Ed. XIII aucta reformata cura C. Ch. Gmelin, II, Veg-
tabilia. Lipsise, 1791.

Greuille R. K. Flora Edinensis : or a descripion of plants growing near Edinbourgh, arranged

accordingto tbe Linnean System. Edinburgb, 1824.

d. Scottish eryptogamie Flara or coloured figures and descriptions of eryptogamie plants be-

longing chiefly to the order Fungi, and intended to serve as a continuation of Englich

Botany. Edinburgh, 1823-1829, vol. I-VI.

Guettard I. E. Observations sur les plantes, Paris, 1747.

Haller A. de. Enumeratio methodiea stirpium Hehetia 1 indigenarum, qua omnium brevis descrip-

tio et synonimia, compedium yirium medicarum, dubiarum declaratio, norarum et rario-

rum uberior historia et ieones continentur. Goetingae, 1742.

d. Historia stirpium indigenarum Helyetia? inehoate. Berna>, 1768.

Hedioig I. Lycoperdon pusillum cin bey Chemnitz, am Fuss des sachsischen Erzgebirge zuerst

entdeckler kleiner Bovist, patrz : Sammlung seiner zerslreuten Abhandlungen und Beo-

bachtungen iiber botanisch-okonomische Gegenstande. Erstes Bandchen. Leipzig, 1793,

p. 35.

Hedwig Ii. A. Obsenationum botaniearum, fasciculus I. Lipsiw, 1802.

Henfrey. Not on the Elaters of Trichia
;
patrz : Transaction of the Linnean Society of London,

yoI. XXI, p. 221.

Hill I. A genera natural history, or new and aceurato descriptions of the animals, vegetables and

minerals of the different parts of the worki. Voi. II. A bisiory of plants. London, 1751.

Hoffmann G. C. Yegetabilia eryptogama. Fasc. II. Erlangae, 1790.

— Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch. Zweiter Theil fur das Jahr 1795, Gryptogamie.

Hoffmann H. Ueber Pilzkeimungen; patrz Botanische Zeitung, 1859, n° 24, p. 208.



3W P/fflJlHIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM VI.

— Palrz : Botaniscbe Zeitung, 1859, p. 211, take w Annales des sciences natuiiiiles. Botaniue,

4 s., v. XI (1859), p. 175.

— Wzmianka w Bolanische Zeitung, 1862, p. 180.

— Icones analytica? fungorum, Fasciculus.

nolmskjold T. Beata ruris otia fungis danicis impensa. Yol. II, post obitum auctoris editum cu-

rante E. Viborg. Havnia^, 1799.

Horneman I. W. patrz pod « Flora Danica » .

Hudson. W. Flora anglica; etc. Ed. II, I.ondini, 1778.

Humbold C. B. A. v. Flonc Fribergensis specimen ptantas cryptogamicas presertim subterraneas-

exhibens. Berolini, 1793.

Jocuin N. 1. v. Miscellanea austriaca ad botanicun, ehemiam et historiam naturalem spectan.

tia. Yindobonre, vol. I (1778), p. 135, 138, 144.

— Golleclanea ad botanicam, cbemiam et historiam naturalem spectantia. Vindqbona3, vol. 1

(1786), p. 348.

Johnston G. A. Flora of Berwick-upon-Tweed. II. Cryptogamia. Edinburgh, 1831.

Jimghuhn B. Pramissa in Floram cryptogamicam Ja\;e insube. Fasc. I, conlinet enumeralionem

fungorum, cpjos in e\cursionibus per diversas Javae regiones hueuscjue observavit. Bata

via, 1838.

Lamurck I. de, patrz De Candolle.

eers I. D. Flora Herbonensis, exhibens planlas circa Herbornam Nassoviorum crescentes, ?ecun-

dum systema sexualc Linneanum distributas, cum descriptionibus rariorum imprimis gra-

minum, propriisrjue obsenationibus et nomenclatore. Herborna? Nassoviorum, 1775.

Lettelier 1. B. L. Figures dc champignons senant de supplement aux planches de Bulliard, peinlcs

d'apres natur et lithograhies. Paris, 1829.

Leveilló 1. II. Memoire sur lc genre Sclerotium
;
patrz : Annales des sciences naturelles, Botanique,

2 Ser., v. XX (1843), p. 24G.

— patrz : A. de Demidoff. Yoyage dans la Husie meridionale et la Crimee, la Valaohie et laMol-

davic, cxecute en 1837, etc, vol. II. Paris, 1842, p. 123.

— Champignons du musum; patrz : Annales des sciences naturelles. Botaniue, 3 ser., vol. V

(1846), p. 166.

— Considerations mycologiques, suivies d'unenouvelle classification des champignons. Paris, 1846..

— Fragments mycologiues; patrz : Annales des sciences naturelles. Botaniues, 3 ser., v. IX

(1848), p. 138.

— Iconographie des champignons de Paulet. Paris, 1855.

Lichtensein. Szereg artykuów w : Magazin fur den neusten Zustand der Naturkunde herausgeben

von J. H. Yoigt. Weimar, 1803. VI Band, p. 42, 45, 57, 134, 138 i 493.



uzowcR. 349

LighfortJ. Flora scotica : ora systcmalic arragemenl in iho Linnean meihod of the native plants

of Scotland Ihe Hebrides. London, 1777.

LiljeblandS. Utkast tilen Srcnska Flora, eller Mhaudling om Svencka W;ixternas yasendteigal

kanneteku och nytta. Upsala, 1702.

Link H. F. Nova plantarum genera e classe fungorum; patrz : Schrader's Neues Jurna) fur die Bo-

tanik. Erfurt, 1809, y. III. 1 und 2 Stiick, p. 17.

— Obervationes in ordines plantarum nalurales. Diss. I, compleclens Anandrarum ordines Epi-

phylas, Mucedines, Gasteromycos et Fungos; patrz : Der Gesellschaft; naturforschender

Freunde zu Berlin, Magazin fur die neusten Enldeckungen in der gesammler Naturkunde.

Berlin, 1809, 3 Jahrgang, p. 3.

— Diss II sistens nuperas de Mucedinum et Gasteromycorum ordinibus observationes; patrz tame.

Berlin, 1816, 7 Jahrgang, p. 25.

— Handbuch zur Erkennug der unniitzbarstenund unhauflgsten \ofkommenden Gewachse, Ber-

lin, vol.HI (1833).

Linne C. de. Species plantarum exhibendes plantas rite cognita, ad genera rclatas, cum difle-

rentiis speeificis, nominibus trivialibus, synonimis selectis, locis natalibus secundum sy-

systema sexuale digestas. Holmire, 1753, i wydanie trzecie. VindobonEe, 1764.

— Flora succica exhiben plantas per regnum suecise crescentes, systematice cum differentiis

specierum, synonimis autorum, nominibus in colarum, solo locorum, usu pharma cop<e-

orum. Stockholmia3, 1745.

Lceselius J. Flora prussica, sive plantse in regno Prussise sponte nascntis. Etc. curante J. Gott-

sched. Regiomontani, 1703.

Marchant N. Sur une yegetatioa praticulierc qui vient sur le tan, patrz : Histoi-re de l'Acade-

mie royale des sciences. Paris, 1727, p. 40.

Martius K. F. P. von. Flora eryptogamice Erlangensis, sistens \egetabilia e classe ultima Linnei

in agro Erlangensi hucusue delecta. Norinberga?, 1817.

— Decas plantarum mycetoidearum quas in intinere Brasiliensi observavit, patrz : Acta physico-

medica Academie* cesarea; Garolo-Leopoldina; naturre curiosorum. V. X, pars II, n° 10,

p. 503 (1821).

Mas&alogo A. B. Sulla Chrysothrix notitangere Mont, patrz : Atti delTInstitulo reneto di

science, lettere ed arti. Ser. III, vol. X (1860).

Medicus C. Traite sur 1'origine et la formation des champignons; patrz : Journal de Physiue.

Paris, 1789, vol. XXXIV, p. 241.

— Lettre de M. Medicus a M. de la Metherie. Dans lauelle on repond a la relutation que M. le

baron de Beauvois a fait inserer dans le Journal dc Physique, du mois de fevrier 1790,

sur 1'origine des champignons, a Mannheim, 1790.

Micheli P. A. Nova plantarum genera juxta Tournefortii methodum disposita, quibus plantai

MDCGCC recensentur, scilicet fere MGGGC nondum obsenat*, reliu suis sebibus resti-

tutae; uarum vero figuram exhibcre visum fuit, ex ad DL aeneis, tabulis Cviii gra-



350 PAMITNIK TOWARZYSTWA NADK CISYCH W PARYU. TOM VI. ' -

phiciB expresse sunt
; adnotationibus atque observationibus prajcipuc fungórum muco-

rum, affiniumque. plantarum sationem ortum et untrimentum speetantibus, inlerdum
adjectis. Florentia?, 1729.

Montagne C. J. F. Patrz : Exploration scientiiquc de 1'Algeric. Paris, 1846, p. 101.

— Sylloge genenim specierumque eryptogamarum. Parisiis, 1856; porównaj take Annales des

sciences naturelles. Botaniue, 1891, p. 308; 1855, III, p. 141; 1837, VIII, p. 362.

Mueller F. O. Patrz : Flora Danica.

Nees ab Esenbeck Ch. G. Das System der Pilze und Schwamme. Wtirzburg, 1816.

Nees ab Esenbeck T. F. L. Plantarum nonnullarum myeetoidearum in horto medico Bonnemi

observatarum, evolutio, iconibus et descriptionibus illustrata
;

patrz : Acta physico-mc-

dica Academise Cesarea? Carolo-LeopoldiiKe natura? curiosorum. Vol. XVI, Paris, I. p. 89.

— Fungórum novarum Pemptas; patrz : Kunze G. et J. 0. Schmidt, Mycologische Hefte. Zweiles

Heft. Leipzig, 1823, p. 61.

— et A. Henry. Das System der Pilze. Durch Bcschreibungen und Abbildungenerlautert. Erste

Abtheilung. Bonn, 1837

Nylander F. Patrz : Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica lorhandlinger. Helsing-

fors, 1859. I, n° 25 et 26, p. 126.

CEder Ch. G. Patrz: « Flora Danica ».

Opiz P M. Patrz : « Lotos », 1855, p. 215.

Oudemans J. A. C. List van nieuw outdekte champignons, voor de Flora van Nedcrland. Patrz :

Nederlandsch kruitkundig Archief. Tweede Serie. I Decb. — 2 Stuk. Te Nijmegen, 1872,

p. 166.

— Materiaux pour la Flor mycologiue de la Nóerlande. Patrz : Archives Nóerlandaises, v. VIII,

p. 13 (osobnej odbitki).

Pallas P. S. Beise durch verschiedene Provinzen des russischen Beiches. S.-Petersburg, vol. I

(1771), p. 503.

Palisot de Bcaunois A. M. F. J. Lettre a M. dc la Mtherie, au sujet de Traite sur Torigine dc

la formation des champignons, compose par M. Medicus; patrz : Journal de Physique,

fvrier, 1790, v. XXXVI, p. 81,

Paulet J. J. Trait des Champignons, etc, etc Paris, vol. II, 1793.

Payer J. Botanicpie cryptogamique. Paris, 1850.

Persoon Ch. H. Neuer Versuch einer Systematischen Eintheilung der Schwiimme; patrz : Neues

Magazin fiir die Botanik, in ihrem ganzem Umfange herausgegeben von J. J. Bómer.

Erster Band. Zurich, 1794, p. 63.

— Observationes mycologica?,, seu descriptiones tam novorum quam notabilium fungórum. Pars 1,

Lipsire, 1796. Pars II, Lipsia? et Luzerne, 1799.



LUZÓWCE. 351

— Tentamen dispositionis riiethodicse fungorum in classcs, ordines ci genera et familia. Cum
supplemento adjecto. Lipsiae, 1797.

— Icones et descriptiones fungorum minus cognitarum. Fasc. 1 et II. Lipsite, 1798-1800.

— Sinopsis methodica fungorum, sistens enumerationem omnium hucuscjue delectarum specie-

rum cum brevibus descriptionibus nec non sinonimis et obseryationibus selectis. Gost-

tinge, 1801, pars Ii.

— Icones pieta? specierum rariorum fungorum. Parisiis, 1803-1806.

— Memoire sur les Vesse-Loups ou Lycoperdon; patrz : Journal de Bolanique, rdige par une So-

cietó de botanistes. Paris, 1809, vol. II, p. 5.

— Trait sur les cbampignons comestibles, contenant 1'indication des especes nuisibles, precóde"

d'une introduction a 1'histoire des champignons. Paris, 1818.

Poiret J, L. AL Patrz : De Lamarck. Encyclopódie methodiue; Botaniue. Continuee par Poiret.

Vol. YI (Paris, 1804), p. 178. Vol. VIII (Paris 1808), p. 130.

Pollich J. A. Historia plantarum in Palatinata electorali sponte nascentium in cepta, secundum

systema sexuale digesta. Mannhemii, 1776.

Preuss J. Ueberzicbt unterzuchter Pilze, bezonders aus der Umgegend von Hoyerswerda, patrz :

Linnea, 1851, p. 141 i 1853, p. 709.

Purton. T. The british plants of Midland counties. Stradfort-upon-Avon, 1817.

Rahenhorst L. Deutschlands Kryptogamenflora, oder Handbuch zur Bestimmung der Kryptoga-

mischen Gewachze Deutschlands. I. Pilze. Leipzig, 1844.

Bay J. (Rajus) Synopsis methodica stirpium britannicarum. Londini, 1690.

Uelhan B. Flora Canlabrigicnsis, exhibens plantas agro Cantabrigiensi indigenas, secundum, sys-

tema sexuale digestas. Gantabrigiee, 1785.

Betzius A. J. Florte Scandinavia> prodromus. Holmiic, 1779.

— De Lycogala, patrz : Handlingar Konigliche sveuska veteskaps academieus. Stockholm, 1769,

p. 251.

Rostafiski J. T. Versuch eines Systems der Myzetozcen. Strassburg, 1873.

Botk. A. W, Verschiedene Abhandlungen. Stemunitis, patrz : Magazin fiir die Botanik, herausge-

geben von J. J. Romer und P. Usteri (Ziirich, 1787). Zweites Stiick, p. 25.

— Observationes botanicte, n° 22,23; patrz : Neue Annalen der Botanik, herausgegeben von

Dr. P. Usteri, XV (21) Stuck. Leipzig, 1797, p. 15.

— Tentamen Flone gennanic;c. Vol. I. Lipzia3, 1778.

Roumeguere C. Gryptogamic illustree. Familie des Champignons. Paris, 1870.

Roussel J. Houssenot plantes d'AntilIe. Paris, 1872.

Hoe E. Des Myxomycetes et de leurs place dans le Systeme
;
patrz : Bullelin dc la Societe bota-

nique de France, v. XX (Paris, 1873), p. 320.
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Rudolphi F. Plantarum vel novarum vel minus cognitarum desciipliones; patrz : Linnea, vol. IV

(1829), p. lii.

Ruppius H. B. Flora Jcncnsis. Frankofurti et Lipsije, 1718.

Sairier A- Beitnige zup Kcnntniss der Pilzvegetation, des Ober-Pinzgaues, in Hcrzogthume

Salzburg; patrz : Flora, 1841, n" 20, p. 315.

Schaeffer. J. Clt. Fungorura qui in Bayaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, icones-

llalisbona?, vol. I- IV (1762-177-4).

Schlechtentlul I). F. L. von. Ueber die Spiralfasserzellen bei den Pilzen
;

patrz : Botanische

Zeitung, 1844, p. 369.

ehrrtiedel C. Ch. Icones plantarum et analyses partium ?eri incisre atque vivis coloribus insigita 1

.

Norimberg;e, 1762-1776.

Sckmitz J. Mycoiogische Beobachtungen ais Beitrage zum Lebens und Eutwickelungsgcschichte

einiger Shwamme aus der Klasse der Gasteromyceten und Hymenomyceten; patrz :

Linnea (1842), v. XVI, p. 141

Schrader 11. A. Nova plantarum genera. Pars I, Lipsise, 1797.

— Plantu) cryptogahiicae nowe, rariores aut minus cognita1
;

patrz : Scbrader's Journal fiir

die Botanik, v. II (Goettingfc, 1799), p. 55.

Schrank F. Baierische Flora. Miinchen, 1786.

— Observationes qua'dam Botanice, n° 25-27
;
patrz : Magasin fiir die Botanik, herausgegeben von

J. J. Romer und P. Ustcri (Ziirich, 1790), XII Stuck, p. 19.

Schumacher C/t. F. Enumeratio plantarum in partibus, sellandise septentrionalis et orientalis

crescentium. Haynise, 1801

.

Schwartz. Patrz : Handlinger Koniglicbe svenska Veteskaps academiens. Stockholm, 1815, p. 112.

Schweiniz L. von. Patrz : Albertini.

— Synopsis fungorum Carolinae superioriis; patrz : Schriften der Leipziger Naturforscbender Ge-

sellscbaft. Leipsig, 1822, p. 20.

— Synopsis fungorum in America Boreali media degentium; patrz : Transactions of the Ame-
rican, philosophical Society held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Phi-

ladelphia, 1834. Vol. IV, p. 141.

Scopoli J. A. Flora Carniolica, cshibens plantas Carniolia? indigenas et distributas in classes,

genera, species, varietates, ordine Linneano. Vienna% 1760 et editio secunda aucta et

reformata, Yiennre, 1772.

Sibthorp J. Flora oxoniensis, plantas in agro Oxoniensi sponte crescentes, secundum systema

sexuale distributas. Oxinii, 1794.

Sobolewski G. Flora Petropolitana, sistens plantas in gubernio Petropolitano sponte crescentens,

ele Petropoli, 1799.
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Somrnerfelt S. Ch. Supplementum Florae lapponnice, quam edidit Dr. G. Wahlenberg. Ghri-

stianise, 1826.

Sorokin N. Mikoogiczeskie oczerki. Charków, 1871.

Sowerby J. Coloured figures of english Fungi or Mushrooms. London, 1797, vol. 1.

Sprengel K. Garoli Linntei Systeraa orbis yegetabilium. Eiditia XVI, vol. IV. Gcettingse, 1827.

— Anleitung zur Kenntniss der Gewfechse. Zweitc Ausgabc, 2 Theile. Halle, 1817.

Tulsne L. li. Myxomyfetes. Remarues sur les Memoires dc MM. de Bary el Hoffmann;

patrz : Annales des sciences naturelles. Botaniue, IV serie. Vol. XI, p. 1 TiO (1859).

— et Tulasne Ch. Selecta fungorum Garpologia. Tomus primus. Prsemittuntur prolegomena d.e

fnngorum conditioue naturali, crescendi modo et propagatione. Parisiis, 1861.

Trentepnhl K. Obsenationes botaniea?. Patrz : A. W. Roth, Catalecta botaniea, ijuibus plantaj

novae et minus cognitse describuntur atque illustratur. Fasciculus I. Lipsia\ 1797, p. 249.

Wahlenberg G. Flora sueeiea, enumerans plantas Suecia' indigenas, post Linnseum edita. Upaliee,

1824-1826.

Wallroth C. F. II*. Flora cryptogamica Germania?. Pars posterior continens Algas et Fungos. No-

rimbergie, 1833.

Weimann r. A. Hymeno — et Gasleromyeetes hucusque in Imperi rossieo observatos recensuit.

Petropoli, 1830.

Wigami A. Zur Morphologie und Systematik der Gattungen Trichia und Arcyria; patrz : Prings-

heims Jahrbiieher fur wissenschaftliche Botanik, vol. 111, p. I. Berlin, 1863.

Wiggers H. A. Primitia? Florae Holsatica?. Kilise, 1780.

Willdenow K. L. Flora? berolinensis prodromus, Berolini, 1787.

— I ib-er\ationes botaniea1

;
patrz : Magasin fiir die Botanik herausgegeben von J. J. Romer et

P. Usterii. Zitrih, 1788. \ Stiick, p. 7.

Withering W. A botanieal arragement of british plants, etc. London, vol. III, 1792.

Woronin M. und Famintzin A. Vorlaiifige Miltheilung ueber zwei neue Scbleimpilze; patrz :

Botanische Zeituni:, 1872, p. 621.

— Ueber zwei ueue Formen von Schleimpilzen : Ceratium hyduoides und Ceratium porioides;

patrz : Memoires de 1'Academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg, VII rie,

tome XX, n° 3. Saint- Pctersbourg, 1873.

Irflars D. Ilistoire des plantes dii Dauphine, conlenant unc preface historiue, lc. Grenoble.

vol. III, 1789.

Zolliager : Patrz wzmiank we Florze. 1817. p. 300.

A n i . i
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SPIS

ACISKICH NAZW LIZOWCÓW I USTROJÓW ZA NIE DOTD UWAANYCH.

Nazwiska grubemi czcionkami drukowane s przezemnie przyjte, mniejszenii s synonimy ; te

przy których stoiW oznaczaj ustroje obce lub wtpliwe, których opis z objanieniem podany jest na

str. 297 i nastpnych; wreszcie pisanemi literami s odznaczone luzówce dotd mi nieznane, a umie-

szczona przy nich liczba w nawiasie oznacza stron na której znajduje si podane ródo opisu.

yEthalium al rum Preuss, patrz pod Lindbladia eftusa

candiduin Schlecht, p. p. Fuligo varians

fcrrincola Sz. p. p. Fuligo yarians

llayum Lk. p. p. Fuligo yarians

meheum Chev., p. p. Lindbladia effusa

mierpscopicum Wallr., p. p. Licea flexuosa

minimum Wallr. p. p. Licea llexuosa

rufum Wallr., p. p. Fuligo varians

septicum Fr., a) llayum Fr.

b) cinnamomeum Fr,

c) rufum Fr.

d) yinlaceum Fr.

n° 119

43

43

43

119

113

113

13

p. p. Fuligo yarians 43

septicum B. vaporarium Rabcnh., p. p. Fuligo yarians 43

yiolaceum Spr., p. p. Fuligo yarians 43

Amaurochsete atra(A. et Sz.) 111

Amphisporium yersicolorLk., p. p. Chondrioderma dillorme 79

Angioridium sinuosum Grev., p.p. Physarum sinuosum 26

Arcyria affinis R. 156

albida Pers., p. p. Arcyria cinerea 133

albipcs Opiz. W.

alutacea Schum., p. p. Arcyria nutans 137
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anomala de By, p. p. Gornuvia serpula n°

atra Schum., p. p. Enerthenemaelegans 110

bicolor B. et. Br. (280)

carnea Schura., p. p. Arcyria incarnata 155

carnea Wallr., p. p. Arcyria cinerea 153

cincta Schum., p. p. Arcyria punicea lol

cinerea (Buli.) 153

cinerea Schum. p.p. Arcyria cinerea 153

cinnamomea Kauf., p. p. Arcyria dictyonema 159

circinans Fr., p.p. Lachnobolus circinans

coccinea Duby, p. p. W.

conjugata Schum.,
^

cylindrica Schum
'

> p. p. Arcyria punicea 151

dentata Schum., p. p. Arcyria incarnata 155

denudata Fr. (280)

dictyonema R. 159

digitata (Sz.) 154

clongata Bong. p. p.Trichia fallax \'M>

ferruginea Saut. IGO

ferruginea Fuck., p. p. Arcyria ferruginea 160

llava Pers., p. p. Arcyria nutans 157

iiexuosa Rabenh., p.p. Arcyria incarnata 155

fuha IUeusch., p. p. W.

fusca Fr., p. p. Arcyria punicea 151

globosa Sz., p.p.Laehnobolusglobosus

globosa Wein., p. p. Arcyria pomiibrmis 152

glomerataFr., p.p. Cornuvia circumscissa

incarnata Pers. 155

incarnata 6 flexuosa Fr., p. p. Arcyria incarnata 155

lateritia de By., p. p. Arcyria ferruginea ]<; )

Leprieuri Mont., p. p. A rycia digitata 15.4
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leucocephala Hofl'., p. p. Craterium leucocephnlum n° 34

leucocephala Auct., p. p. Craterium minulum 32

lilacina Schum., p.p. Arcyria incarnata 155

lutea Sz., p. p. Arcyria pomiformis 152

melanoephala Schum., p. p. A rcyria punicea 1 5

1

minor Sz, (280)

nutans (Buli.) 157

nutans Grov. p. p. Arcyria nutans 157

nutans, a) sordide ochracea Bong,, p. p. Arcyria dictyonma 159

b) exigila Bong., p. p. Arcyria incarnata 155

c) minor Bong., p. p. Arcyria nutans 157

ochracea de By, p. p. Arcyria dictyonma 159

ochroleuca Pr., p. p. Arcyria pomiformis 152

CErstedtii R. 158

oliyacea Rausch.; p. p. Trichia yaria a .
1-40

pallens Wallr., p. p. Arcyria nutans 157

pallida B.et C. (280)

pomiformis (Roth.) 152

punicea Pers. 151

punicea, p yermicularis Fr., p. p. Arcyria affinis 156

« var. Jungh., p. p. Arcyria ferruginea

ramulosa Wgd., p. p. W.

rosea Spr., p. p. Arcyria incarnata 155

rufa Schum., p. p. Arcyria punicea 151

serpula Wgd., p. p. Cornuvia serpula

sifacea Dii., p. p. Arcyria pomiformis 15:

straminea Wall., p. p. Arcyria nutans 157

Irichioides Cord., p. p. Arcyria cinerea 153

ii Hudol., p. p. Hemiarcyria clayala 1
''8

umbrina Schum., p. p. Arcyria pomiformis 152

yennicularis Schum., p. p. Arcyria afflis 156

*\
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violacea PI. Dan., p. p. W. n°

twtcfia Zott. (280).

pidiculo in vo!vam expanso Hill., p. p. Arcyria punicea loi

sossilis volva longiore Hill., p. p. Arcyria incamata ISS

Arongylium atram Lk., p. p. Amaurochffite atra 1 i '

Badhamia Alexandrowiczii R. 53

affinis R. 49

capsulifera (Buli.) 48

coadnata R. 54

fuhella Berk, (148)

hyalina (Pers.) 45

inaurata Curr . (148).

incamata Oudem., p.p. W.

lilacina (Fr.) 51

macrocarpa (Caes.) 48

nitens Berk., p.p. Badhamia capsulifera 4(5

pallida Berk. (148)

panicea (Fr.) 50

papaveracea B. et B. (148)

utricularis (Buli.) 47

verna (Somf.) 52

! Boyista miniata Diii., p.p. Lycogala epidendrum

Brefeldia iaaxima(Fr.) 112

Byssus bombacina Betz., p. p. Spumaria alba

Carccrina conglomerata Fr., p. p. Physarum conglomeratum

spumarioidesPr., p. p. Ghondrioderjna spumarioides 78

valvata Fr., p. p. Physarum sinuosum i>(;

Cerafcopodium elegans Sorok., p. p. Dictyostelium mucoroides \\r
t

Chondrioderma Alexandrowiczii (de By. et R.) 70

anomalum R. 7 i

calcareum (LK.) 80

93

c)
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contextum li., p.p. Physarum contextum n" 23

difforme (Pers.) 79

fallax R. 75

floriforme (Buli.) 86

Friesianum R. 76

globosum (Pers.) A.

Michelii (Lib.) 77

niveum R, 73

CErstedtii R. 87

physaroides (D. C.) 74

radiatum (L.) 85

reticulatum R. 72

Sauteri R. 83

spumarioides (Fr.) 78

Stahlii R. 88

testaceum (Sehrad.) 81

Trevelyani (Grev.) 84

vaceinum (D. R. et M.) 82

Cienkowskia reticulata (A. et Sz.) 2

Cionium carolincnse Spr., p. p. W.

complanatum Lk., p. p. Didymium confluens C&

farinaceum Lk., p. p. Didymium farinaceum Cl)

<( Nees., p. p. Didymium scjuamulosum 63

floriforme Spr., p. p. Chondrioderma floriforme 86

globosum Spr., p. p. Chondrioderma globosum 82 A.

Iridis Dit., p. p. Didimium microcarpon 61

lepidotum Spr. p. p. Chondrioderma floriforme 80

lobalum Spr., p. p. Didymium farinaceum 60

physaroides Spr., p. p. W.

senegalensc Spr., p. p. W.

sguamulosum Spr., p. p. Didymium scjuamulosum 03
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stellare Spr., p. p. Ghondrioderma radiatiim n° 85

testa>;eum Spr., p. p. Chondrioderma testacea 81

tigrinum Lk., p. p. Lepidoderma tigrinum 89

Trevelyani Spr., p. p. Chondrioderma Trevelyani 84

umbilicatum Spr., p. p. Chondrioderma radiatum 85

xanthopus Dit., p. p. Didymium microparpon (ii

Cirrholus flacus Mart. (296)

Clathroidastrum 1 obsenrum majus Mich., p. p. Stemonitis fusca 94

« 2 obscurum minus Mich., p. p. Comatricha typhina 97

Glathroides I purpureum pediculo donatum Mich., p. p. Arcyria puhicea 151

i purpureum pediculo donatum Mich., p. p. W.

2 purpureum pediculo carens Mich., p. p Arcyria incarnala 155

3 flavescens Mich., p. p. Arcyria nutans 157

1 pyriforme Hall., p. p. Hemiarcyria ruhiformis 147

2 an purpureum? Hall., p. p. Arcyria punicea 151

3 an flarescens? Hall., p. p. Trichia ehrysosperma 141

4 longissimuni luteum Hall., p. p. Arcyria nutans 157

Clathroptychium rugulosum (Wallr.) 120

Clathrus adnatus Batsch., p. p. Arcyria incarnata 155

denudatns L., p. p. Arcyria punicea 151

avus Bolt., p.p. W.

1'uIyus Bolt., p. p. W.

nudus L., p. p. Stemonitis fusca 9't

nudus Bolt., p.p. Stemonitis terruginca 96 A.

nudus.FI. Dan., p. p. Comatricha typhina 97

olivaceus Bolt., p. p. W.

pedatus reticulo deciduo Schmid., p. p. Hemiarcyria clavata 148

pedatus reticulo fixo Schnhd., p. p. Cribraria purpurea 125

pediculatus Guett. )

, . , ,, , ,
Arcyria punicea 151

peduncuiatus Batsch. ) •

perlusus Batsch., p. p. Comatricha typhina 97

ramosus Bctz., p. p. Arcyria incarnata 155
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(i [i Retz., p. p. Arcyria nutans no j;;-j

recutitus L., p. p. Arcyria cinerea 12;;

sphserocepbalus Boli., p. p. W.

<( Jlehl., p. p. Didymium farinaceum 60

turbinatus li mis. , p. p. Trichia ehrysosprma j/,1

Claustria didermoides Fe., p. p. Physarum didermoides Pers. 7

Comatricha alta Preuss., p. p. Comatricha Friesii ;,S

affinis R. ^01

Friesii (de By.) 98

laxa R. iOO

obtusata Preuss., p. p. Comatricha Friesii 1)8

Persoonii R. 9.9

typhina Roth. 97

Cornuvia circumscissa (Walii*.)

serpula (Wgd.)

Crateriachea mutabilis R. 36

Craterium aureum (Schum.) 35

deoperculatum Fr., p. p. Craterium leucocephalum 84

difforme Fr., p. p. W.

ilavum Fr., p. p. Physarum flavum f0

fioriform Sz. (126)

Friesii R. 33

globosum Fr., p. p. Lachnobolus globosus

leucocephalum (Pers.) 34

leucocephalum Grev., p. p. Craterium minutum . 32

i) Detmz., p. p. Craterium vulgare 29

leucostictum Fr., p. p. Craterium leucocephalum 34

minimum B. et C. (126.)

minutum (Leers.) 32

miuutum [i aureum Fck. p. p. Craterium Friesii 33

minutum Fr,, p. p. Craterium minutum 32



LUZÓWCE. 361

mutabile Fr. S. G., p. p. Craterium minutum n' 32

K « S. M., p. p. Craterium aureum 35

nutans Fr., p. p. Craterium Friesii 33

CErstedtii R. 31

pedunculatum Trent., p. p. Craterium Yulgare 2!i

pendulum Fr., p. p. Craterium leucocephalum 34

porplujum Sz. (127.)

pruinosum Corda, p. p. Craterium leucocephalum 34

piriforme Dit. 30

turbinatum Fr., p. p. Craterium minutum 32

yulgare Chev., p. p. Craterium leucocephalum 34

Yulgare Dit. 29

xanthopus Wallr., p. p. Craterium leucocephalum 34

Cribraria argillacea Pers. 134

aurantiaca Schrad. 126

aurantiaca S sulphurea Wallr., p. p. Cribraria aurantiaca 120

badia Chev., p. p. W.

candida Rabenh. (239)

capillaris Fr., p. p. W.

cernua Pers., p. p., Dictydium cernuum 122

coccinea Pers., p. p. W.

didermoides Schum., p. p. W.

elegans B. el C. (239.)

fuha Schrad., p. p. Cribraria rufa Pers. 124

intermedia Berk., p. p. Cribraria aurantiaca 126

« Schrad., p. p. Cribraria rufa 124

intricata Schrad. 131

Lycopodii Necs, p. p. W. ;\- <

macrocarpa jSchrad. . 133

microcarpa (Schrad.) 129

microscopica B. et C. (240.

AHT. T. 10
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micropus Schrad., p. p. Cribraria argillacea n° 134

minima B. et C. (240.)

minuissirna Sz. (240.)

Onygena Schum., p. p. W.

purpurea Schrad. 125

pirlformis Schrad. 132

rubiginosa Fr. (230.)

rufa (Roth.) » 124

rufescens Pers., p. p. Cribraria rufa . 124

» fi pyriformis Pers., p. p. Cribraria pyriformis 132

splendeus (Schrad.) 130

stellata Schum., p. p. W.

tenella Schrad. 128

variabilis Fici., p. p. Cribraria aurantiaca 42G

venosa Pers., p. p. W.

vulgaris Schrad. 127

vulgaris fi aurantiaca Pers., p. p. Cribraria aurantiaca 126

Capularia lcucocephala Lk., p. p. Craterium leucocephalum 34

mutabilis Rabenb., p. p. Craterium aureum 33

xanthopus Rabenb., p. p. Craterium leucocephalum 34

Cyatbus cinereus Purt., p. p. Craterium leucocephalum 3i

minutus Hoff., p. p. Craterium minutum 32

Cylichnium operculatum Wallr., p. p. W.

Dermodium conicum 163

i'allax Nees, p. p. Tubulina cyliadrica 117

inuinans Lk, p. p. Amaurochcete atra 111

inquinans Fr., p. p. Brefeldia maxima 112

Diachea elegansFr., p, p. Diachea leucopoda 92

fulgens Fr. (191)

leucopoda (Buli.) 92

Dichosporium aggregatum Nees, p. p. W.
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Dictydifcthalium applanatura Rfski, p. p. Clalhroptychium rugulosum n° 120

Dietydium ambiguum Schrad., p. p. Dictydium ccrnuum
'

122

cernnum (Pers.) 122

coccineum Schlecht., p. p. W.

didermoidesFr., p. p. W.

microcarpum Schrad., p. p. Cribraria microcarpa 129

microscopus Fr., p. p. W.

operculatum Bong., p. p. Enerthenema elegans 110

splendens Schrad., p. p. Cribraria splendens 130

trichioides Fr., p. p. W.

« Chev., p.p. Dictydium cernuum 122

Dictyostelium mucoroides Bref. i 14

Diderma acuminatum Schum., p. p. W.

atrovirens Fr., p. p. Leocarpus fragilis • 42

Carmichelianum Berk. (186)

chalybeum Wein., p. p. Chondrioderraa calcareum 80

citrinum Fr., p. p. PhysarumSchumacheri g

compactum Ehrb., p. p. Physarum Schuraacheri y

concinnum B. et C. (18G)

conglomeratum Fr., p. p. Phjrsarum conglomeratum 22

contextum Pers., p. p. Physarum contcxlum 23

contortum Fck., p. p. Physarum sinuosum 20

« Hoff., p. p. Chondrioderma Michelii 77

crassipes Schum., p. p. Chondrioderma ra-diatum 83

cubenseB, et C. (180)

cyanescens Fr., p. p. Chondrioderma difforme 79

deplanatum Fr.. p. p. Chondrioderma physaroides 74

« a Fck, p. p. Chondrioderma calcareum 80

depressum Fr., p. p. Chondrioderma Michelii 77

difforme Pers., p. p. Chondrioderma diflorme • 79

« Somf., p. p. Chondrioderma Frisianum 70



)G& PAMICTKIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM VI.

effusum Lk, p. p. Didymium effusum n° G8

flavum Fr., p. p. Physaruiri conglomeratum 22

floriforme Pers., p. p. Chondrioderma floriforme ( 86

globosumPers., p. p. Chondrioderma globosa 82 A

globuliferum Fr., p. p. Physarum globuliferum 8

granulatum Fr., p. p. Physarum conglomeratum 22

lenticulare Wallr., p. p. Chondrioderma Michelii 77

lepidotum Fr., p. p. Chondrioderma floriforme 86

Liberlianum Fres., p. p. Chondrioderma difforme 79

liceoides Fr., p.p. Chondrioderma calcarenm 80

minutum Fr., p. p. Physarum conglomeratum 22

muscicola Lk, p. p. Didymium farinaceum 60

Neesii Corda, p. p. Chondrioderma difforme 79

nilens Klotsch., p. p. Chondrioderma difforme 79

ohlongum Schum., p. p. Physarum didermoides 7

ochraceum Hoflm., p. p. Physarum conglomeratum 22

ochroleucum B. et C. (186).

pallidum B. etC, p. p. Physarum sinuosum 26

paparerinum Wallr., p. p. Badhamia hyalina 4o

physaroides Schum., p. p. Chondrioderma Michelii 77

ramosum Schum., p.p. W.

reticulatum Fr., p. p. Cienkowskia reticulata 2

rufipes Fr., p. p, Physarum Schumacheri 9

rugulosuin Wein., p. p. Physarum conglomeratum 22

spumariceforme Wallr., p. p. Spumaria alba 93

spumarioides Fr., p. p. Chondrioderma spumarioides 78

spurium Schum., p. p. Chondrioderma floriforme 86

scjuamulosum A. et Sz., p. p. Didymium suamulosum 63

stelarc Pers., p. p. Chondrioderma radiatum 85

stipitatum F., p. p. W.

testaceum Pers., p. p. Chondrioderma testaceum 81
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Trevelyani Fr., p. p. Chondrioderma Trevelyani n° 8i

trichodes Fr.,p. p. W.

umbilicatum Pers., p. p. Chondrioderma radiatum 80

vaccinum DR. et M., p.p. Chondrioderma yaccinum 82

valvatum Fr., p. p. Physarum sinuosuui 26

Yernicosum Pers., p. p. Lcocarpus fragilis 42

« p parasiticum Pers., p. p. Leocarpus fragilis • 42

yitellinum Lk., p. p. Physarum conglomeratum 22

Didymium candidum Schrad., p. p. Chondrioderma globosum 82 A

capitatum Lk, p. p. Didymium farinaceum 60

chondrioderma de By et Rfski, p. p. Chondrioderma Alexandrowiczii 70

chrysopeplum B. et C. (167)

cinereum Fr., p. p. Physarum einereum 13

clavus (A. et Sz.> 59

complanatum (Batsch.) 57

complanatum Schrad., p.p. Didymium confluens 69

« ' Fck., p. p. Chondrioderma radiatum 85

confluens (Pers.) 69

congestum B. et Br., p. p. Physarum didermoides 7

contextum Fr., p. p. Physarum contextum 23

c p glomerulosum Fr., p. p. Physarum conglomeratum 22

costatum Fr., p. p. Didymium squamulosum 63

« Fck., p.p. Didymium macrospermum 65

orustaceum Fr., p. p. Didymium confluens 69

<c M., p. p. Badhamia coadnata 54

Curtisii Berk., p. p. Scyphiuin Gurtisii 56

cyanescens Fr., p. p. Chondrioderma diftorrae 79

Dcedaleum B. et Rv. (167).

difforme Duby, p. p. Chondrioderma diflorme 79

discoideum R. 6S

dubium R. 53
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erythrinum Berk. (107) n o

effusum(Lk.) 68

farinaceum Schrad. 60

farinaceum M., p. p. Badhamia affinis 49

fllamentosum Wallr., p. p. Didymium suamulosum 6g

« « p. p. Didymium farinaceum 60

floriforme Schrad., p. p. Chondrioderma floriformc 8G

Fiickelianum R.

furfuraceumFr., p. p. Tilmadochc gracilenta ' 39

GeasterLk., p. p. Chondrioderma radiatum 85

globosum Chev., p. p. Chondrioderma globosum 82 A

« [i Schw., p. p. Didymium suamulosum 63

glomeratum Fr., p. p. Physarum conglomeratum 22

gyrocephalum M., p. p. Tilmadochc gyrocephala 41

hemisphrcricum Fr., p. p. Didymium farinaceum 60

« Berk., p. p. Chondrioderma Michelii 77

« Wallr., p. p. Didymium Clavus • 59

<( Fok., p. p. Physarum leucocephalum 28

herbarumFr., p. p. Didymium suamulosum 63

Iridis Fr., p. p. Didymium microcarpon 61

latericiumB. et Rv. (167)

leucopus Fr., p. p. Physarum leucopus 12

« • de By., p. p. Didymium suamulosum 63

Libertianum de By., p. p. Chondrioderma difforme 79

Linkii Fr., p. p. W.

licjuidum Payer. p. p. W.

lobatum Nees, p. p. Didymium farinaceum 60

« [i slipitatum Somf., p. p. Didymium microcarpon 61

luteo-griseum B. et C, p. p. Physarum polymorphum 20

macrospermum R. ©5

marginatum Fr., p. p., Tilmanoche nutans 37
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megalosporum B. et C. (167) n°

melanopus Fr., p. p. Didymium farinaceum 00

« p Clavus Fr., p. p. Didymium Glavus 59

(( Wallr. 2193., p. p. Physarum cinereum 13

u « 2184.. p. p. Didymium microcarpon 61

<( [i Clavu3 Wallr., p. p. Physarum leucocephalum 28

microcarpon Fr., 61

Michelii Lib., p. p. Chondrioderma Michclii 77

microcephalum Chev., p. p. Didymium nigripes 61

muscicolaLk., p. p. W.

nauumFr., p. p. W.

Nectaeform B. et C, (167)

nigripes Fr., p. p. Didymium microcarpon 61

obrusseum B. et C. (168)

parietinum Schrad., p. p. W.

pertusum Berk (1 68)

physaroides Fr. 62

physaroides Klotsch., p. p. Didymium farinaceum 60

'( Lette., p. p. Physarum cinereum 13

« Mont., p. p. Physarum lividum 5

plicatum Corda., p. p. W.

polycephalum Fr., p. p. Physarum polycephalum Sz. (116)

« Rav., pp. Physarum polymorphum 2

polymorphumM., p. p. « « g

porphyropus DR. et M., p. p. Didymium microcarpon 61

prsecox de By

proximum B . et C. (168)

pruinosum B. et C. (168)

pusillum B. et C. (1 68)

radiatumB. et C. (168)

ramosum Duby p. p. W.

67
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Ravenelii A. etC. "(168) n°

reticulatum Rtski., p. p. Chondrioderma reticulata 72

(( Bisch., p. p. Cienkowskia reticulata 2

rufipes Fr., p. p. Lepidoderma tigrinum 89

scrobieulatum Berk., p. p. Physarum cinereum 13

serpula Fr., p. p. Didymium eomplanatum 57

sinuosum DR. cl M., p. p. Physarum sinuosum 26

spumarioides Fr. S. G., p. p. Chondrioderma spiimarioides 78

« Fr. S. M., p. p. Spumariaalba 33

squamulosum A. et Sz. 63

suamulosum Fck., p. p. Didymium Fuckelianum 64

stellare Schrad., p. p. Chondrioderma radiatum 85

tenerrimum B. et C. (168)

terrestre Fr., p. p. Physarum leucocephalum 28

testaceum Schrad., p. p. Chondrioderma tstaceum 81

tigrinum Schrad., p. p. Lepidoderma tigrinum 89

trichodes LK., p. p. W.

uersipelle Fr. (168)

Wallrothii Rabenh., p. p. Didymium microcarpon 61

Weinmannii Fr., p. p. W.

Xanlhopus Fr., p. p'. Didymium microcarpon ... 61

zeylandicum Berk. (169)

Diphlerium flavo-fuscum Ehr., p. p. Lycogala flavo-fusca

Echlnoctelium minutum de By. i 13

Embolus albissimus Hall., ) m . , . ,. n
i p. p. Trichia v.ma <x I4U

n° 2138 Hall., )

1

crocatus Batsch., p. p. Arcyria punicea 15"

lacteus Hoff., p. p. Trichia varia a 140

Jacq., p. p. Comatricha typhina 97

riieerrimus Hall., ) _
1 ... , fU

n° 2137 Hall.,
! p. p. Stemonitis fusca

pertusus Batsch., p, p. Comatricha typhina 97
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Embolus sepulchralis Batsch., p. p. W. n°

Enerthenema elegans Bow. 110

Enteridium atrum Preuss., p. p. Enteridium olivaceum 121

olivaceum Ehrenb. 121

Eurotium gaucum., p. p. W.

Fulgia encaustica Chey., p. p. Lamproderma columbina

Fuligo candida Pers., p. p. Fuligo varians 43

carnea Schum., p. p. W.

carnosa Duby., \

cerea Sow.,

oerobrina Brond.,

ilava Pers. P- P- Fu, S° varians

llavescens Schum.,

hortensis Duby.,

Lycoperdon Scbum., p. p. Retieularia Lycoperdon 135

Iseyis Pers., p. p. Fuligo varians 43

muscorum A. et Sz., p. p. Physarum gyrosum 25

pallida Pers., p. p. Fuligo varians 43

plumbea Schum. p. p. Clathroptychium rugulosum 120

rufa Pers., »

septica Sobol.,
J p p> Fulig0 varians 43

yaporaria Pers.,
J

varians Somf. -43

yiulacea Pers.,

Hall., n° 2133,

« n° 2134,

« n° 2135,

p. p. Fuligo yarians 43

Fungoidcs, Mich., n° 10, p. p. Craterium yulgarc . 29

« n° 12, p. p. Craterium Frisii 33

« n° 13, p. p. Craterium .leueocephalum 34

Fungus sp. Bose; Ray; Loes., )

Galeperdon epidendron Wigg., ! P- P- Lycogala epidendrum 164

Halterophora fulya Endl., p. p. W.

Hemiarcyria clavata (Pers.) 148
ART. I. "20
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Hemiarcyria rubiformis (Pers.) n° 147

serpula (Scop.) 149

Wigandii Rfski 150

Uemitrichia Rfski, p. p. Hemiarcyria

contorta Rfski, p. p. Trichia eontorla 14G

Heterodictyon mirabile 123

Hydrophora stercorea, p. p. W.

Hyporhamma reticulatum Corda, p. p. Hemiacyria serpula 149

lachnobolus cmereus Sz.

circinans Fr. 161

cribrosus Fr., p. p. Amaurochcete atra \{\

globosus (Sz.) 182

Sauteri Rfski, p. p. Lachnobolus circinans 161

amproderma Arcyrioides (Somf.) 107

arcyrionema R. 109

columbina (Pers.) 103

Fuckeliana R. 108

nigrescens R. 106

physaroides (A. et Sz.) 101

Sauteri R. 105

Schimperi R. 102

violacea (Schum.) 104

yiolacea p nigrescens R., p. p. amproderma nigrescens 106

Lcangium atrovirens Fr., p. p. Leocarpus fragilis 4i

iloriforme Lk. ; .

[ p. p. Chondrioderma iloriforme 86
lepidotum Ditm. ]

physaroides Lk., p. p. W.

rubiginosum Fr., p. p. Physarum rubiginosum 16

suamulosum Fr., p. p. Lepidoderma tigrinum 89

stellare Lk., p. p. Ghondriaderma radiatum 83

iTreyelyani Grev., p. p. Chondrioderma Trevelyani 84

umbilicatum Rabenh.,.p. p. Ghondriaderma radiatum 85
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Leangium vernicosum Fr. i _ „
, . „ p. p. Lcocarpus fraeius n° i2

Leocarpus atrovireus Fr.,
)

calcareus Lk., p. p. Chondrioderma calcareum 80

contextus Fr., p. p. Physarum contextum 23

cyanescens Fr., Chondrioderma difforme 79

deplanatus Fr., p. p. Chondrioderma physaroides -\

fragilis (Dicks.) 42

granulatus Fr., p. p. Physarum conglomeratum 22

melaleucus M., p. p. Physarum sinuosum 20

minutus Fr., p. p. Physarum conglomeratum 22

nitens Fr., p. p. Chondrioderma difforme 79

ramosus Fr., p. p. W.

spermoides Lk.,
, p. p. Leocarpus fragilis 42

vernicosus Lk., )

r °

Lepidoderma Carestianum (Rabenh.) 90

Chailletii R. 91

tigrinum (Schrad.) 89

Licsethalium olhaceum Rfski, p. p. Enteridium oliyaceum 121

Licea alba Nees, p. p. Chondrioderma difforme 79

« Bong., p. p. Physarum liyidum 5

alutacea Wallr., p. p. Licea flexuosa 115

applanata Berk., p. p. Clathroptychium rugulosum 120

artocreas B. et Br., p. p. Perichsena corticalis 170

badia Fr. \

Berteroana M., /

bicolor Pers., M • "•

brunnea Preuss., ]

caBsia Schum., p. p. Chondrioderma difforme 79

circumcissa Pers., p. p. Perichcena corticalis 170

« p abietina A et Sz., p. p. Perichsena fusco-atra 171

clavata Schrad., p. p Tubulina cylindrica 117

congesta Wallr., p. p. Lachnobolus circinans 161

contorta Wallr., p. p. Trichia contorta 146

cylindrica Fr., p. p. Tubulina cylindrica 117



375 PAMICTMK TOWAItZYSTWA NAUK CISYCH W PAHYU. — TOM Vt.

Licea effusa Ekrenb., p. p. Linbladia effusa n° HO

epiphylla Sz. (228)

ilexuosa Pers. 115

fragiformis Nees, p. p. Tubulina cylindrica H?

glomerulifera de By et Rfski., p. p. Enleridium olivaceum 2i

incarnata A. et Sz., p. p. Lachnobolus circinans 10

1

(i Preus., p. p. W.

inuinans Spr., p. p. Amaurochade atra H*

irrieolor Zoll., p. p. Tubulina cylindrica .
H7

lignatilis Beck., p. p. W.

Lmdhtimeri Bcrk. (228)

macrocarpa Schum., p. p. W.

macrospora Sz. (228)

microsperma B. et C. (228)

minima Fi\, p. p. W.

nitens Sz. (228)

olivacea Fck., p. p. Enteridium olivaceum 121

pannorum Wallr., p. p. W.

« Cnk., p. p. Perichcena liceoides 172

pe?-reptans Berk. (228)

pusilla Schrad., p. p. Protoderma pusilla 1

quercina Wallr., p. p. Perichsena corticalis 170

rugulosa Wallr., p. p. Clalhroptychium rugulosum „o 120

serpula Pr.,
j Lk. ea flexuosa Pers# 115

spadicea Fr., J

spennoides B. et C. (228)

stipitata B. et Br., p. p. Tubulina stipitata 118

« D. C, p. p. Didymium suamulosum 6^

strobilina Fr. j

; .
suberea Fr., > p. p. W..

sulphurea Wall. )

Tubulina Schrad., p. p. Tubulina cylindrica ^ 7

variabilis Schrad. 11<s
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Lignidium griseo-flavum Lk.,
j p p physarum gyrosum

muscicola Lk., )

uercinum Fr., p. p. Cornmia circumscissa

reniforme Fr., p. p. Physarum gyrosum

Lignyola umbrina Fr., p. p. Licea matrospora Sz. (228)

Lindbladia effusa (Ehrenb.)

Tubulina Fr., p. p. Lindbladia ellusa

yesicolor Rfski., p. p. Enteridium olivaceum
C <\

Lyjroeala argentea Pers., i .

""t ^ °
p. p. Reticulana Lvcoperdon

argenteum Beck., )

atra Pers., p. p. W.

atrum A. et Sz., p. p. Amaurocluete atra

cinerea Schum., p. p. W.

conica Pers., ) „
^ . } p. p. Dermodium conicum

conicum Beck., )

contortum Lk., p. p. Licea ilexuosa

« Dit., p. p. Trichia contorta

epidendron Fr.

1'erruginea Schum., p. p. Lycogala epidendron

flavo-fusca (Ehrenb.)

globosum Schrk., p. p. W.

incarnatum Schw., p. p. Lacbnobolus circinans

lenticulare M., p. p. Clathroptychium rugulosum

- miniata Pers., ) T .

„ , J p. p. Lycogala epidendron
mimatum Beck., (

r r J & F

minutum Grev., p. p. Ghondrioderma difforme

niveum Hoff., p. p. W.

olivacea Lk., p. p. Enteridium olhaceum

parietinum Fr., p. p. W.

plumbeum Schum., p. p. Lycogala epidenron

« Fr., p. p. W.

punctata Pers.

punctatumBeck.

sessile Retz.

terrestre Fr.

p. p. Lycogala epidendron.

373

n° 2">

167

2o

119

119

135

111

163

115

146

164

164

165

161

120

164

79

121

164

* 164
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Lycogola turbinata Pers.
p. p. Reticularia Lycoperdon n° 135

1 griseum mjus Mich.

2 globosumMich., p. p. Lycogala epidendron 164

3 « rubrum Mich., p. p. W.

4 luteum Mich., Trichia veria 7. 140

n° 2142 Hall., p. p. W.

n° 2143 Hall., p. p. Chondrioderma globosum 82 A

n°2l41. Hall

n°2145. Hall

"

j
p. p. W.

n° 2146. Hall., p. p. Comatrichia Friesii, 98

Lycoperdon aggregatum Lilj., p. p. Trichia fallax 136

« Retz., p, p. Trichia chrysosperma 141

Alni Bjerki., p. p. Physarum cinereuni 13

bombacinum Batsch., p. p. Trichia fragilis 137

chalybeum Batsch., p. p. Lycogala epidendron 164

cinereuni Batsch., p. p. Physarum cinereum 13

complanatum Batsch., p. p. Didymium complauatum 37

corticale Batsch., p. p. Perichsene corticalis 170

echiniforme Sov., p. p. W.

epidendron Bux., p. p, Lycogala epidendron 164

epidendrum Sow., p. p. Brefeldia maxima U 2

cpiphyllum Light., p. p. Trichia chrysosperma 141

« Huds., p. p. Lycogala epipendron 164

favaceum Schrk., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

favogineum Batsch., p. p. Trichia chrysosperma 141

ferrugineum R. Hedw., p. p. Hcrmiarcyria rubiformis 147

Uoriforme With., p. p. Chondrioderme floriforme 86

fragilis Dicks.,p. p. Leocarpus fragilis 42

fuliginoides Sow., p. p. Amaurochrete atra Ul

fuscum Huds., p. p. Reticularia Lycoperdon l^5

gregarium Retz., p. p. Trichia chrysosperma I 41

hypoxylon Pall., p. p. Arcyria incarnata 155



luzówce. 37ii

Lycoperdon lumbricale Batsch., p. p. Hcmiarcyria serpula n° 149

luridum R. Hedw., p. p. Trichia varia y
^0

luteum Jacq., p. p. W
« Schrk., p. p. Fuligo varians 43

parasiticum With., p. p. Leocarpus fragilis 42

pineum Batsch., p. p. Lachnobolus circinans 161

pisiforme Jacq., p. p. Lycogala epidendron 164

pusillum J. Hedw., p. p. Trichia fallax 136

radiatum L., p. p. Ghondrioderma radiatum 85

rufum Dicks, p. p. Arcyria punicea lal

saneuineum, sphsericum Bon. )

[ p. p. Lycogala epidendron. 164
<( Rupp. )

stipitatum Retz., p. p. Didymium microcarpon &i

ungulinum Schum., p. p. Enteridium olivaceum 121

yariolosum Huds. ) _ .

,

_ x . ( p.p. Lycogala epidendron 164
yerrucosum Batsch V

yesiculosum Batsch., p. p. Trichia varia y 140

yesparium Batsch., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

spsericum Gled., p. p. Lycogala epidendron 164

capite cylindraceo Rupp., p. p. Stemonitis fusca 94

n° 2173 Hall., p. p. Lycogala epidendron 164

Mesentericaccerulea Pers., p. p. Cribraria macrocarpa 133

lutea Pers., p. p. Trichia fragilis 137

tremellioides i

p. p. W.
sp. Auct.

)

Microcarpon nigrum Schrad., p. p. W.

Mucilago 1 Mich., p. p. Fuligo yarians 43

2. Mich., p. p. Spumariaalba 93

3. Mich., p.p. W.

4. Mich., p. p. Trichia varia a j^q

5. Mich. )

„ »,. , ( P- p. W.
6. Mich. )

v v

7. Mich., p. p. Chodrioderma globosa S2 A
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Mucilago 8. Mich., p. p. Badhamia panicea no
5(j

9. Mich., p. p. Physarum cinereum 43

crustacca alba Batta.
, p. p. Spumaria alba

ij;;

n° 5. Hall., p. p. Fuligo varians 43

Hall. n° 2129, p. p. Spumaria alba 93

Hall. n° 2130
j

Hall. n° 2131
[
p. p. W.

Hall. n° 2132 J

tilamentosa, ramosa Bona., p. p. Spumaria alba 93

Mucor albus Sob., p. p. Tilmadoche nutans , 37

araneosus Jacq., p. p. Stemonitisfusca 94

butyraceus Sclueff., p. p. Fuligo varians 43

cancellatus Batsch., p. p. Dictydium cernuum 122

carneus Seheeff., p. p. W.

carnosus Dicks., p. p. Fuligo varians 43

clathroides Scop., p. p. Arcyria punicea 151

Embolus L., p. p. Comatricha Friesii 98

fragiformis Scheef., p. p. Lycogala epidendron 164

granulatus Schaff., p. p. Trichia varia 7 \

lacteus Leers., p. p. Trichia varia a '

140

Lycogala Scop., p. p. Lycogala epidendron 164

Lycogalus Bolt., p. p. Reticularia Lycoderdon 135

Lycoperdoides Scop., p. p. Perichsena fusco-atra 171

miniatus Jacq., p. p. Trichia fallax 136

Mucilago Scop. )

o u w P- P- Fuligo vanans 43
o\atus Schaeff.

)

pomiformis Leers., p. p. Trichia varia a 140

pyriformis Leers., p. p. Arcyria punicea 151

<i Scop., p. p. Trichia varia 140

rufus Leers., p. p. W.

septicus L., p. p. Fuligo varians 43

serpulaScop., p. p. Hemiarcyria serpula 149

spheerocephalos Batsch., p. p. Didymium farinaceum 60
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Mucor Stemonitis Sch»fi.,p. p. Comatricha typhina n° 97

tubulosus Retz., p. p. Tubulina cylindrica 11*7

unctuosus L., p. p. W.

yiolaceus Leers., p. p. Lamproderma columbina 103

I Schseff., p. p. Fuligo varians 43

II « p. p- Lycogala epidendron

III « p. p. Fuligo varians

IV « p. p. W.

V « p. p. Trichia varia y

VI « p. p. Comatricha typhina 97

164

43

140

43

93

43

1 Gled., p. p. Fuligo varians

II. c. Gled., p. p. Spumaria alba

II. d. Gled., p. p. Fuligo yarians

III. Gled., p. p. Lycogala epidendron 164

capitulo fusco, fugaci Scop., p. p. Comatricha typhina 97

« elliptico Scop.

« pyriformi FI. Dan., p.p. Trichia fallax 130

FI. Dan., t. 467, f. 3, p. p. Tilmadoche gracilenta 39

FI. Dan. t. 467, f. 1, p. p. W.

Mycenastrum fragile Lev. ]

leioisporum M. > p. p. W.
Mycinema flavuum Hook. ]

Nassula globosa Fr., p. p. Lachnobolus globosus 102

Nidularia Minuta With., p. p. Crateriumminutum 32

Oligonemanitens (Lib.) 1-68

Onygena faginea., p. p. W.

Ophiotheca chrysosperma Curr., p. p. Cornuvia circumscissa
10"

pallida B. et C. Perichrena variabilis 1^^

umbrina B. et C, p. p. Perichaina Friesiana * ' t

Wrightii B. et C. (296)

? Roussel., p. p. Physarum Berkeleyi 1 ,J

Peribotryon Pavoni Fr., p. p. W.
ART. 1.

:i



378 PAMITNIK TOWARZYSTWA NAUK CISYCH W PARYU. — TOM VI.

Perichaena abietina Fr., Perichaena fusco-atra n° 171

artocreas B.et Rv.,p. p. Perichama corticalis 170

congesta Fr., p. p. Lachnobolus circinans 161

contorta Fr., p. p. Trichia contorta i*6

corticalis (Batsch.) 170

depressa Lib. 169

Friesiana R. 174

fusco-atra (Sibth.) 171

incarnataFr., p. p. Lachnobolus circinans 161

irregularisB. et C. (296)

liceoides R. 172

marginata Sz., p. p. Perichaena corticalis 170

microcarpa Saut., p. p. Perichama fusco-atra 171

pieca Br. et Br., p. p. W.

populina Fr. )

« [i sorbea Fr.
[
p. p. Perichaena corticalis 170

quercina Fr., ;

strobilina Fr., p. p. depressa Lib. *69

variabilis 173

Peziza anomala Pers., p. p. W.

convivalvis Batsch., p. p. Craterium leucocephaluin 34

Lonicernre A. et Sz., p. p. W.

minuta Leers., p. p. Craterium minutum 32

Phelonitis minima Fr.
J

strobilina Fr.
[
p. p. W.

suberea Cher.
'

Physarum affine R. 4

alatum Fr., p. p. Didymium macrosporum 65

albipes Lk., p. p. Tilmadoche nutans 37

« De By., p. p. Physarum leucophaeum 28

albo-punctatum Lk., p. p. « leucopus 12

« « « « « leucocephalum 28
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Physarum albo-punctatum Schum., p. p. Tilmadoche nutans n" 37

album Fr., p. p. Chondrioderma difforme 7 (.

» Fck., p.p. Physarum cinereum i'->

Alexandrowiczii de By et Rfski., p. p. Badhamia Alexandrowiczii h'.

alutaceum Wallr., p. p. Badhamia utricularis 47

anceps de By., p. p. Physarum yirescens 14

antiades Fr., p.p. W.

areolatum Berter., p. p. Badhamia affinis YJ

atrum Fr., p. p. W.

atrumSz. (115)

aureumPers., p. p. Tilmadoche mutabilis 40

« p chrysopus Lev., p. p. Physarum Schumacheri 9

aurantium Pers., p, p. Tilmadoche mutabilis 40

« p rufipes A. et Sz., p. p. Physarum Schumacheri 9

Berkeleyi R. 19

bivalve Pers., p. p. Physarum sinuosum 26

botrytes Somf. / _ „ . , ..

.

,

, „ [ p. p. Badhamia hyahna
botryoides a chyalinum Fr.l

« p halybeum Fr., p. Badhamia utricularis

Braunianum de By 1*7

bre\ipes Schum., p. p. Tilmadoche nutans ;}7

bryophilum Fr. ) ,.m
„ , > p. p. Lamprodcrma commbma lUd

(i fSmelanocephalumCorda)

bulbiforme Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37

bullatumDit., p. p. Physarum lencopus 12

csesium Fr., p. p. Chondrioderma difforme "•'

ccespitosurnSz. (115)

cancellalum Wallr., p. p Badhamia hyalina 45

candidum R. 6

capense R. 27

capitatum Lk., p. p. Didymium farinaceum CO

capsuliferum Chev., p. p. Badhamia capsulifera 40

45

47
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Physarum cernuum FI. Dan., p. p. Tilmadoche nutans n° 37

chrysocephalum Wallr., p. p. Physarum Schumacheri 9

chrysotrichum B. et C. (115)

cinerascens Schum., Didymium farinaceum 60

cinereum Lk., p. p. Badhamia hyalina . 45

« Pers., p. p. Physarum cinereum 13

<( Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37

(i Auct., p. p. Didymium farinaceum 60

cinereum (Batsch.) 13

citrinella Fr., p. p. Physarum flavum 10

citrinum Schum., p. p. Physarum Schumacheri 9

filavus A. et Sz. p. p. Didymium clavus 59

(( Ehrb., p. p. Physarum leucocephalum 28

c Lk., p. p. Didymium farinaceum 60

i coccineumFr.,p. p. Tilmadoche mutabilis 40

coelatum Ehrb., p. p. Physarum cinereum 13

coerulesceus Pers.,p. p. Badhamia utricularis 47

columbinum Pers., p. p. Lamproderma columbina 103

compaclum Ehrb., p. p. Physarum Schumacheri 9

compressum A. et Sz., p. p. Physarum nephroideum 3

confluens Fck., p. p. Didymium complanatum 57

(i Fr., p. p. Didymium effusum 68

<r Lk., p. p. Physarum leucocephalum 28

« a truciaenum Pers. "l _.• . „D
] p. p. Didymium confluens

(i f mnscitrp.niim A. ot Sz.)
69

« p muscigenum A. et Sz.l

congestum Somnif., p. p. Lachobolus circinans 101

conglobatum Dit., p.p. Physarum leucocephalum 28

(i Fr., p. p. Physarum cinereum 13

u Fr., p. p. Physarum liyidum 5

<( Lette., p. p. Physarum cinereum 5

conglomeratum (Fr.) 22
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Physarum connatum Dit., p. p. Tilmadoche nutans n" 37

« Schum., p. p. W.

connexura Lk., p. p. Physarum leucocephalum 28

contextum Pers 23

contextum Spr., p. p. Trichia chrysosperma 141

cormgatum Lk., p. p, Physarum cineruem 13

cupriceps B. et Rr. i .r r
{ p. p. Physarum Berkeleyi 19

cupripes B. et Rr. )

decipiens Curtis (115)

depressum Schum., p. p. Chondrioderma Michelii 77

« . « p.p. Didymium farinaceum 60

Diderma R. 24

didermoidesPers. 7

didermoides Fr., p. p. Chondrioderma spumarioides 78

Didymium Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37

difforme Lk., p. p. Chondrioderma difforme 79

Durieui M., p. p. Craterium aureum 35

effusumLk., p. p. Physarum liyidum 5

effusum Sz. (115)

elegans Sz. (115)

elongatum Lk., p. p. W.

Famintzinii R. 21

farinaceum Pers., p. p. Didymium farinaceum 60

fasciculatum Jungh. (115)

flavicomum Berk., p. p. Physarum Berkeleyi 19

flavo-virens A. et Sz., p. p. W.

flavum Fr. 10

flavum Fck., p. p. Physarum Schumacheri 9

fimetarium Schum., p. p. W.

fulvum Fr., p. p. Physarum rubiginosum 16

furfuraceum Schum., p. p. Tilmadoche gracilenta 39

globosum Schum., p. p. Didymium farinaceum 60
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Physarum globosum Sch.

Somf.
p. p. Tilmadoche gracilenta n » 39

globuliferum (Buli.) 8

globuliferumD. C, p. p. Badhamia hyalina - 45

« Pers., Physarum globuliferum $

gracile Wein. 1

., „ . ' p. p. Badhamia hyalina . 45
gracilentum Fck.) r J

« Fr., p. p. Tilmadoche gracilenta 39

griseum Lk., p. p. Physarum nefroideum 3

« « p. p Physarum lividum ' 5

gyrosum R. .25
hyalinum Pers

j

« a albidum A et Sz. ( p. p. Badhamia hyalina 45

(( p chalybeum A. et Sz. \

hypnophilum Fr., p. p. W.

Hypnorum Lk., p. p, Physarum leucocephalum 28

iridescens Berk (115)

leucophseum Fr. 28

leucopus Lk. 12

leucopus Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37

leueostictum Chev., p. p. Graterium leucocephalum 34

Licea Fr., p. p. Protoderma pusilla 1

« Fck., p. p. Lamproderma Fuckelianum O '^

liceoides Duby., p. p. Didymium suamulosum 63

lilacinum Fr.,p. p. Badhamia lilacina «>1

lividumR. 5

luteo album Schum., p. p. PerichaBna corticalis i?0

luteo-valve. Sz. (116)

luteumPers., p. p. Tilmadoche mutabilis *"

/.o

macrocarpum Gses., p. p. Badhamia macrocarpa

« Fck., p. p. Trichamphora Fuckeliana **

marginatum Schum., p. p. Tilmadocha nutans **'

melaleucum Nyl., p. p. Badhamia utricularis **
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Physarum melanopus Fr.
)

, .
•

*
, p, p, Didymium iannaceum n° 60

melanospermum Pers.
}

membranaceum Schum., p. p. Badhamia hyalina 45

metallicumBerk. (116)

Michelii Corda., p. p. Chandrioderma Michelii 77

microcarpon Fr., p. p, Didymium microcarpon 61

muscorum A et Sz., p. p. Physarum gyrosum

nephroideum R. 3

nigripesLk., p, p. Didymium microcarpon 61

nigrum Fr., p. p. Didymium farinaceum 60

nitidum Schum., p. p. Leocarpus fragilis 42

nutans Pers. ) _.., , , . __
_ \ p. p. Tilmadoche nutans 37

« a albo-cinereum Fr. \

« p viride Fr.
j

« y aureum Fr.
( ,

„ p.p. Tilmadoche mutabihs 40
« S coccineum Fr. \

« c luteo-virens Rabenh. '

« Auct., p. p. Tilmadoche Pini 38

ovoideum Schum., p. p. Badhamia utricularis 47

oxyacanthe Schum., p. p. Didymium farinaceum 60

paniceum Fr., p. p. Badhamia panicea 50

pedunculatum Schum., p. p. Craterium leucocephalum 34

Petersii B. et C. (i 16)

piceum Fr., p. p. W.

Pini Schum
, p. p. Tilmadoche Pini 3g

« Fr. >

plumbeum Fr., p. p. Physarum cinereum 13

polycephalum Sz. (116)

polyedron Sz. (116)

polymorphum M. 20

psittacinum Dit. 15

pulcherrimum B. et Rv. 18

purpurascens Lk., p. p. W.
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Physarum pyriforme Schuni., p. p. Trichia fallax n° 43(1

ramentaceum Fr., p. p. Physarum leucopus 12

reticulatum A . et Sz., p. p. Cienkowskia reticulata 2

roseum B. et Rv., p. p. Physarum Berkeleyi 19

rubiginosum Fr. 16

rubigiuosum Chev., p. p. Scyphium rubiginosum 55

salicinum Schum., p. p. Lamproderma columbina 103

Schumacheri Spr. 9

Schweinitzii Berk. (116)

sinuosum (Buli.) 26

sinuosum Wein., p. p. Physarum gyrosum 25

« Wallr., p. p. Physarum cinereum 13

(( Lk., p.p. Didymium farinaceum 60

solutum Schum., p. p. Tilmadoche gracilenta 39

splueroides Chev., p. p. Chondriodermaglobosa 82 A

squamulosum Pers., p. p. Lepidoderma tigrinum 89

stipitatum Chev.,p. p. W.

striatium [3 aurantiacum Fr., p. p. Tilmadoche mutabilis 40

« Fck., p. p. Physarum leucopnrum 28

stromateum Lk., p. p. Chondrioderma spumarioides 78

sublile Pers., p. p. Tilmadoche nutans 37

subulatum Schum., p. p. Tilmadoche gracilenta 39

sulcatum St., p. p. Tilmadoche nutans 37

sulfureum A. et Sz. 11

theiotheum Fr., p. p. Physarum virescens 14

tigrinum Pers., p. p. Lepidoderma tigrinum 89

turbinatum Schum., p. p. Graterium minutum 32

utiiculare Chev., p. p. Badhamia ufricularis 47

Wcinmanni Fr., p. p. Physarum cinereum 13

verm ic u la re Sz. (116)

vemicosum Schum., p. p. Leocarpus fragilis 42
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Physarum yernum Somf., p. p. Badhamia verna n o ^
verrucosura Lk., p. p. Physarum Schuniachcri ,

(

yillosum Schum., p. p. W.

yiolaceum Schum., p. p. Physarum cinereum 13

virescens Dit. 14

virescens Fk.,p. p. Physarum sulfureum i i

viride Pers., p. p. Tilmadoche mutabilis iO

xanthopus Wallr., p. p. Gratiium leucocephalum 43

Pittocarpium flayum Lk. \

Podason calyptratus Fr. [ p. p. w.
Polyangium umbrinum Fr. )

Polyschismium Trevelyani Corda., p. p. Chondrioderma Trevelyani 84

Preussia commutataFck., p. p. W.

Protoderma pusilla(Schrad.) 1

Reticularia affinis B. et C. (242)

alba Buli., p. p. Spumaria alba 93

angulata Pers., p. p. Chondrioderma difforme 79

aplanata Sz. (242)

applanata B et Br., Enteridium oliyaceum 121

argenteaPoir. j . , .

p. p. Reticularia Lycóperdon 135
« Corda J

atra Fr.
, p. p. Aman.ro> ^scte alra 111

« Fck., p. p. Fuligo yarians 43

atro-rufa B. et C. (242)

ciesia Gmel., p. p. Badhamia capsulifera 40

Carestiana Rabenh., p. p. Lepidoderrna Carestianum -00

carnea Fr. )

t, .. | p. p. W.
carnosaBull. )

r r

cerebrina Stend., p. p. Fuligo yarians 43

cinerea Gmel., p. p. Physarum cinereum 13

complanata Gmel., p. p. Didymium complanatum 57

contorta Poir., p. p. Chondrioderma Jiihelii 77

enthoxantha Berk. (-242)

ART. I. 22
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Reticulariaepiwlon Buli., p. p. W. n"

ihwo-fusca Fr.,p. p. Lycogala fiavo fusca Kio

iloriforme Poir., p. p. Chondrioderma floriforme 86

fragilis Poir., p. p. Leocarpus fragilis 42

globosa Poir., p. p. Diderma globosum 82 A

granulosaGErst., p. p. Lindbladia effusa 119

Sp.

p. Didymium farinaccum 60

p. p. Didymium Glavus 59

p. p. Didymium scjuamulosum 63

c Sow., p. p. Chondrioderma Michelii 77

horlensis Buli., p. p. Fuligo yarians 43

lenticularis M., p. p. Clathroptychium rugulosum 120

lutea Buli., p. p. Fuligo yarians 143

Lycogala Gmel., p. p. Rcticularia Lycoperdon 133

Lycoperdon Buli. 135

maxima Gorda, p. p. Lindladia effusa 119

masima Fr., p. p. Brefeldia maxima 1 12

miniata Poir., p. p. Lycogola epidendron 164

mullieapsularis Sow., p. p. Tubulina cylindrica 117

muscorum Fr., p.p. Physarum gyrosum 25

nigra Buli., p. p. W.

oehracea Poir., p. p. Pbysarum conglomeralum 22

oliyacea Fr., p. p. Enteridium oliyaceum 121

i Fuligo yarians _ 43
oyala With., p. p.

J
...

ii0
( Spumana alba 93

plumbea Fr., p.p. Glathroptycbium rugulosum 120

punctata Poir., p. p. Lycogola epidendron 164

pusilla Fr., p. p. Chondrioderma diflbrme 79

jiyrrhospora Berle, (242)

ramosa Gmel., p. p. W.

rosea Dc, p. p. Lycogala epidendron 164

rufa Sz., p. p. Fuligo yarians 43
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Reticularia Schmitzii Debey., p. p. Badhamia panicea n" 50

segetum Buli., p. p. W.

septica With., p. p. Fuligo varians 43

sinuosum Buli., p. p. Physarum sinuosum 26

sphrcroidalis Buli., ) „, , . , , ,
,F

.
' _ . p. p. Lhondnoderma globosum 82 A

« a ruvea Poir.,
)

« Buli., \

« p subroseaPoir.J p. p. Chodrioderma testaceurn %\

sphaeroides Gmel. )

stipitata Buli., p. p. W.

Srongylium Sz. (242)

testacea Wallr., p. p. Lycogala flavo-fuscum 165

« Poir., p. p. Chondrioderma testaceurn SI

umbilicata Poir., p. p. Chondrioderma radiatum 85

umbrina Fr.
, p. p. Reticularia Lycoperdon 135

ungulina Fr., p. p. Enteridium olivaceum 121

ustilago Bull.,p. p. W.

utricularis Gmel., p. p. Badhamia utricularis 47

yaporaria Chev., p. p. Fuligo \arians 43

uenulosa B. et C. (242)

Ycrsicolor Fr., p. p. Enteridium olivaceum 121

Sclerolium fagi Schum., p. p.W.

Scyphium Curtisii (Berk.) 56

rubiginosum (Chev.) 55

Sphseria fraeiformis Pers., )

p. p. W.
niveaHoff., j

p F

Spha>rocarpa operculata, p. p. Graterium minutum 33

„ . ,,,.,, i Tilmadoche nutans 37
bphrerocarpus albusBull., p. p. { „

I. Physarum lcucocephalum 2.H

antiades Buli., p. p. W.

auranlius Buli., p. p. Tilmadoche mutabilis &0

capsulifera Buli., p p. Badhamia capsulifera i ( >

, t, ,. i
Trichia chrysosperma i'd

chrvsospermus Buli., p. p. j . ,, n*
( « vanaaetY- iiQ
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Sphseroarpus coccineus Buli., p. p. W. n°

cyliudricus Buli., p. p. Tubulina cylindrica 117

ficoides Buli., p. p. W.

flordformis Buli., p. p. Chondrioderma florifórme 86

fragiformisBull., p. p. Tubulina cylindrica 117

fragili Sow., p. p. Trichia fragilis 137

globulifer Buli., p. p. Physarum globuliferum 8

luteumBull., p. p. Tilmadoche mutabilis 40

pyrlformis Buli., p. p. Hemiarcyria clarata 148

semitrichioidesBuil., p.p. W. 170

sessilisBull., p. p. Perichsena corlicalis 171

« Sow., p. p. Perichaena fuscÓ-aira

i W.
tnchioides Buli., p. p. _ . ,

'.

( Dictydium ccrnuum 122

turbinatus Buli., p. p. W.

utricularisBull., p. p. Badharaia utricularis 47

\iridis Buli., p. p. Tilmadoche mutabilis 40

SphserocephalosHall.,n° 1, p. p. W. ;>

a n" 2, p. p. Didymium farinaceum 00

<t n° 3, 1

" n" 4
' w

f n. i). W.

SporendonemaGaseiDesm.,
/

Spumaria alba (Buli.) 93

alba D. C, p. p. Spumaria alba , 93

« Schum., p. p. Chondrioderma spumarioides 78

cornula Schum., p. p. Spumaria alba 03

didermoides Pers., p. p. Physarum didermoidcs 7

tlava Schum., p. p. W.

granulata Schum., p.p. Physarum conglomeratum 22

licheniformis Sz., p. p. Physarum lividum 5

Michmeri Berk. (193)
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Spumaria minuta Schum., p. p. Physarum conglomcralum n" 22

Mucilago Pers., p. p. Spumaria alba 93

pallida Schum., p. p. W.

physaroides D. C, p. p. Ghondrioderma physoroides 7-5

( Didymimium physaroides 62
(( Pers. p. p. J'

f Ghondrioderma spumaroides 78

Stegasma depressum Gorda, p. p. Perichrena depressa 170

Stemonitis alba Gmel., p.p. Tilmadoche nutans 37

amo?na Trent., p. p. Arcyria nutans 157

antiades Gmel., p. p. W.

Arcyrioides Somf., p. p. Lamproderma arcyrioides 107

argillacea Pers., p. p. Gribraria argillacea 134

atrofusea Pers.,
/ . . ..

( p. p. Comatncha Friesn 98
« [3 mgra Pers., i

aurantia Gmel., i m .. , .

, . , „ , > p. p. Tilmadoche mutabdis 40
bicolor Gmel., )

« Fr
, p. p. Gomatricha typhina j)7

bombacina Gmel., i „,.,.„
p. p. Trichia fragihs 137

Botrytis Pers , )

cancellala Gmel., p. p. Dictydium cernuum 122

Garestiae Ges. et DNI., p. p. Lamproderma arcyrioides 107

carnea Trent., p. p. Arcyria incarnata 155

w Schrk., p. p. W.

chalybeaChaiil., p. p. Lepidoderma Ghailletii 91

(( Pers., p. p. Lamproderma arcyrioides 107

cinerea Gmel., p. p. Arcyria cinerea 153

cinnabarina Rolh., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

coccinea Roth., p. p. Arcyria punicea 151

« Gmel., p. p. W.

Cribrarioides Fr., p. p. W.

crocata Wilki.,
. p. p. Arcyria punicea 151

crocea Gmel.,

cryf/taSz. (197)
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Stemonitis cyatfformis Schrk., p. p. Gralerium leucocephalum n* M
decipiens Nees., p.p. Stemonitis ferruginea 96 A

denudata Rehl., p. p. Arcyria punicea 154

dictyospora R. 95

digitata Sz., p. p. Arcyria digitata 154

elegans Trent., p. p. Diachea leucopoda !>2

elongata Wild., p. p. W.

fasciculata Pers., p. p. Stemonitis fusca 94

> p. p. Stemonitis ferruginea 96 A

<( Pers. in Gmel., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

i'avoginea Gmel., p. p. Trichia chrysosperma 141

ferruginea Ehrenb
,

96 A-

lerruginosa Batsch., p. p. Tubulina cylindrica 11"

lilicina Schrk., p. p. Comatricha typhina 97

flava Gmel., p. p. W.

llavescens Schrk., p. p. Trichia lallax 136

tieoides Gmel., p. p. W.

lloriformis Gmel., p. p. Chondrioderma iloriformis 86

Friesiioc oblonaa de By., ) ..... <1C)

« u . , t, P- P- Comatricha Friesn 98
k pobtusatadcBy., j

[ p

lulva Auct., \

« Gmel.,
j

p. p. W.
furfuracea Gmel., )

fusca Roth., 94

glauca Trent., i .....

, , , ,„ p.p. Arcyria cinerea !•>•>

a p subglobosa Trent., \

J

globosa Trent., p. p. Arcyria incarnata \ 155

« Schum., p. p. Comatricha Friesii 98

globularis Gmel., p. p. Perichaena populina

globulifera Gmel., p. p. Physarum globuliferum 8

graniformis Gmel., p. p. W.

grisea Opiz., p. p. Arcyria cinerea 133
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Stemonitis heterosporaOudem., p. p. Stemonitis ferruginea n° 90 A

incarnata Pei's., p. p. Arcyria incarnata 135

leucocephala Pers., p. p. Craterium leucocephalum -i'*

leucopoda D. C, p.p. Diachea leucopoda 92

« Fr., p. p. Comatricha typhina 97

leucopus Gmel.,
. p. p. Diachea leucopoda 92

leucostyla Pers. , )

lichenoides Auct., p. p. W.

lutea Trent., p. p. Arcyria pomiforrnis 152

lilacina Schrk., p. p. Arcyria incarnata 155

lumbricalis Gmel., p. p. Hemiarcyria serpula 149

mammosa Fr., p. p. Enerthenema elegans 110

maxima Sz. (197)

Morthieri Fck., p.p. Laniproderma arcyripid.es 107

nigraAuct., p. p. Comatricha Friesii 98

nivea Gmel., p. p. W.

nutans Gmel., p. p. Arcyria nutans 157

oblonga Fr., p. p. Comatricha Persoonii 99

« de By., p. p. Comatricha Friesii 98

oblusata Fr., p. p. Comatricha Friesii 98

ochracea Opiz.,
) .

, , m p.p. Arcyria pomilormis 152
ochroleuca Trent., \

r * J l

olivacea Gmel., p. p. W.

ovata Pers., p. p. Comatricha Friesii 98

<( c. minor Wein., p. p. Comatricha Persoonii 99

papillata de By., p. p. Enerthenema elegans 110

o Pers., p. p. Comatricha Persoonii 99

physaroides A. et Sz., p. p. Laniproderma physaroides Kil

pomiforrnis Roth., p. p. Arcyria pomilormis 152

porphyra B. et C. (197)

protracta Fr., p. pi W.

pulchella Babing., p. p. Comatricha Persoonii 99
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Stemonitis pumila Gorda, p. p. Gomatricha typhina n° 97

« Fr., p. p. Stemonitis fusca 94

purpurea Schrk., p. p. W.

pyriformis Pers., ) _,
.

' . ,

"•

„ , p, p. fnchia chrysosperma 141
a Roth.,

\

« Gmel., p. p. Hemiarcyria clavata 148

« Wilki., p. p. Trichia varia a 140

recutita Gmel., p. p. Arcyria cinerea 153

reticulata Trent., p. p. Gomatricha Friesii 98

rufa Roth., p. p. Cribaria rufa 124

rufa Gmel., p. p. W.

semitrichioides Gmel., p. p. W.

splendens R. 96
*

sphterocarpa Schrk., p. p. Cribraria argillacea 134

sphaerocephala Sob., p. p. W.

mbclaimta Zoll. (197)

sulphurea Roth., p. p. W.

u Gmel., p. p. W.

tcne/rima Curtis (197)

« B. et C. (197)

Trichia Roth., p. p. Arcyria incarnata 155

Tubulina A. et Sz. (197)

turbinata Gmel., p. p. W.

typhina Roth., 1

> p. p. Gomatricha typhina
« Pers., i

* r

varia Pers.,
• 1 ' ^ 1 / P- P- Trichia varia y.

vesiculosa Gmel., I
'

97

typhina Willd., p. p. Stemonitis ferruginea 96 A

lyphoides D. C., p. p. Gomatricha typhina 97

<i Corda, p. p. Stemonitis fusca 94

140

resparia Gmel., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

violacea Roth., p. p. W.
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Comatricha Friesii n° 98

Stemonitis ferruginea 96 A

« Fi\, p. p. Lamproderma yiolacea JOi

yiridis Gmel., p. p. W. Tilmadoche mutabilis 40

\itellina Gmel., p. p. W.

sp. Glcd., p.p. Stemonitis fusca 94

Streptotriu spiralis Brk., p. p. W.

Strongylium atrumSehw., p. p. AmaurochaBle atra 111

fuliginoides Dit., p. p. ReticulariaLycoperdon 13o

majus Fr., p. p., maurochaete atra Ul

minus Fr., p. p. Didymium farinaceum 60

Shlonites fragilisFr., p. p. W.

fuhiceps Fr., p. p.Physarum Berkeleyi 19

leiosporum Fr., p. p. W.

Tilmadoche cernua Fr., p. p. Tilmadoche nutans 37

gracilenta (Fr.) 39

gyrocephala <M.) 41

mutabilis R. 40

nutans (Pers.) 37

Pini (Schum.) 38

soluta Fr., p. p. Tilmadoche gracilenta 39

Tremella typhina Wild., p. p. Stemonitis fusca 94

Trichampora Fuckeliana R., 44

Pezizoides Jung/t. (140)

oblonga li. et C. (140)

Trichia abietina Wgd., p. p. Hemiarcyria Wigandii 150

afnnis de By. 142

alata Trent., p p. Didymium macrosporum 6o

alba D. C., p. p. Tilmadoche nutans 37

« Purt., p. p. Didymium microcarpum 61

« Sow., p. p. Comatricha Friesii 98

art. i. 23
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Triehia angulata Sz. (261) n°

antiades D. C, p. p. W.

applanata R. Hedw., p. p. Triehia varia y. Ho

argillacea Poir., p. p. Gribraria argillacea \%\

arcyriseformis Schum., p. p. W.

auranlia D. C, p. p. Tilmadoche mntabilis 40

aurea Schum., p. p. Craterium aureum

« Poir., p. p. Tilmadoche mutabilis ;;i

aur* afiinis FI. Dan., p. p. Craterium leucocephalum

axifera Buli., p. p. Stemonitis ferruginea 96 A

Ayresii B. et Br. (261)

badia Fr., \

Botrytis Pers., > p. p. Triehia fragilis . 137

<( p minor Pers., J

capsulifera D. C, p. p. Badhamia capsulifera 40

carnea Wallr., p. p. Arcyria cinerea 153

cerina Dii., p. p. Triehia fallax 130

cernua Poir., p. p. Dictydium cornuum 122

« Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37

halybaea Ghev., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

chrysosperma (Buli.) 141

chrysosperma D. C, p. p. Triehia chrysosperma 141

cinerea Buli., p. p. Arcyria cinerea 153

« Trent., p. p. Craterium leucocephalum 34

cinnabaris Buli., p. p. Arcyria incarnata 155

« Buli.,Buli., ...
> p. p. Arcyria punicea

D. Li.j )

151

circumiscissa Schrad., p. p. Pcrichama corticalis 170

u Wallr., p. p. Cornuvia circumscissa 167

ci trina Schum.,
. p. p. Hemiarcyria chwata 148

clavata Pers., )
J

u Wgd., p. p. Triehia fallax 130
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Trichia coccinea D. C, \

« Poir.,
[ p. p. W. n"

« Hoff., )

ccBrulea Trent., p. p. Physamm cinercum 13

columbina Poir., p. p. Lamproderma columbina 103

compressa Trent., p. p. Didymium farinaccum 60

contorta (Dit.) 146

cordata Pers., p. p. Trichia varia a. 140

Curreyi Crou., p. p. Cornuvia circumscissa 167

crassa Sehum., p. p. W.

craterioides Corda, 1 _ . . . ,._
/ p. p. Trichia vana oc 1 40

cylmdnca Pers., '

Decaisneana de By. 139

denudata Vill.,p. p. Arcyria punicea . 151

depressa Trent., p. p. Didymium farinaceum 60

difformis Sz. (261)

elongata Schum., p. p. Arcyria nutans 157

erythropus Borszcz., p. p. Hemiarcyria clavata 148

faginea John., p. p. W.

fallax Pers. 136

farinosa Poir., p. p. Didymium farinaceum 60

favoginea Schum., p. p. Trichia varia y '140

« Pers., p. p. \
Trichia chrysospcrma i -41

filamentosa Trent., p. p. Physarum leucophieum 2H

flagellifer B. et Br. (261)

flexuosa Schum., p. p. Arcyria incarnata 155

fragiformis With., p. p. Tubulina cylindiica 117

fragilis (Sow.) 137

fuiva With., p. p. W.

« Purt., p. p. Trichia fallax 136

furcata Wgd., p. p. Trichia fallax 136

furfuracea Auct., p. p. W.

fusco-atra Libth., p. p. Perichaena fusco-atra 171
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Trichia globosa Vii]., p. p. Didymium farinaceum n" 60

globifera Poir'., i _, , , ,.„

, . ..„ _. _ } p. p. Physarum globuhferum 8
globulifera D. C, )

graniformis Hoffm., p. p. Arcyria punicea 151

gymnosperma Pers., p. p. Pericuona corticalis 170

hemisphaerica Trent., p. p. Didymium microcarpum 61

inconspicua R. 145

intricala Poir., p. p. Gribraria intrieata

Jackii R. 143

lateritia Lev. 138

[ lenticularis Auct., p. p. W.

leucopoda Buli., p. p. Diachea leucopoda 92

lichonoides Sibth., p. p. W
Lorinseriana Corda., p. p. Trichia fragilis 137

lutea Trent., p. p. Leocarpus fragilis 42

« D. C, p. p. W.

« Poir., p. p. Tilmadoche mutabilis 40

macrocarpa Poir., p. p. Cribraria macrocarpa 133

meteorica Sow., p. p. W.

microcarpa Poir., p. p. Dictydium microcarpum 61

miniata Sz. (261)

minuta Uebl., p. p. Craterium minutum 32

mucoriformis Scbum., p. p. Comalricba Friesii 98

niuscicola Poir., p. p. W.

Neesiana Corda., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

nigripes Pers., p. p. Trichia varia a. _ 140

nitens Pers., p. p. Trichia chrysosperma 141

(i Lib., p. p. Oligonema nitens 168

nivea FI. Dan., p. p. Physarum affine 4

« Hofl.,
|

notata Hoff.,
j

P " P "
'

« FI. Dan., p. p. Trichia fragilis 137
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Trichianuda With., p. p. Stemonitis fusca ri" 94

nutans Buli., p. p. Arcyria nutans 157

« Trent. p. p. Tilmadoche gracilis 39

obtusa Wgd., p. p. Hemiarcyria clavata H&

( Trichia varia a., y. 140
ohvacea Pers., p.p. } _ . , . , ...

( Trichia chrysosperma 141

<( With., p. p. W.

ovata Schum., \

(i Pers.,
[

p. p. Trichia chrysosperma 141

« Poir.,
)

physaroides Schum. , i

p.p. W.
polymorpha Sow., >

pnnculata Sz. (261)

purpurea Schum., p. p. Arcyria punicea 151

pyriformis D. C, p. p. Trichia \aria a. 140

« Fr. I

/ p. p. Trichia fragilis 137
« p scrotina, >

« Hoff., p. p. Hemiarcyria rubiformis J 17

« Pers., p. p. Trichia varia «. 110

« Per:
\ p. p. Trichia chrysosperma 141

« Poir.

(i Sibith., p. p. Hemiarcyria clavata 148

« Viii., p. p. Trichia chrysosperma 141

radiata Viii., p. p. W.

ramulosa Rudolph., /

reticulata D. C, J
P * P "

« b) Grev., p. p. Trichia eonlorta 146

<f Pers.,
) _

. „ i p,p. Hemiarcyria serpula 140
retiiorrnis Payer. , !

rubiformis Pers.,
) __ . •

_ p. p. Hemiarcyria rubiformis 147
« p minor Pers, I

rufa Hoff., p. p. W.

« With., p. p. Arcyria punicea 151

rugosa Trent., p. p. Physarum afnne 4
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Trichia rufescens Poir., p. p. Gribraria rufa n" 124

« p Poir., p. p. Gribraria pyriformis 132

<( y Poir., p. p. Gribraria vulgaris 127

scabra R. 144

semieancellata D. C, p. p. W.

(i Poir., p. p. Gribraria vulgaris 127

« p Poir., p. p. Gribraria aurantiaca 126

« y Poir., p. fp. Gribraria lenella 128

serotina Scbrad., p. p. Trichia fragilis , 137

serpula Pers.,
, p. p. Hemiarcyria serpula 149

p spongioides Pers., )

sphaerica Trent.,
]

« p polymorpha Trent.,
[

p. p. Didymium ferinaceum GO

sphaerocephala Sow., )

« Hoff., p. p. W.

splendens Poir., p. p. Gribraria splendens 130

spongioides Viii., p. p. Hemiarcyria serpula 149

suamulosaPoir., ),.,,. v ,

_ . p. p. Lepidodeima tignna &9
tignna Poir., \

r x °

Uirbinata With., )„,.,., ,,,
„ p. p. Tricbia' cnrysosperma i»i

o Purt., i

a D. G. p. p. W.

« Wigd., p. p. Trichia varia p
110

typhoides Buli., p. p. Comatricba typhina 97

utricularis D. G., p. p. Badhamia utricularis 47

« Poir., p. p. Badhamia hyalina

varia Pers. « nigripes, p sessilii, y genuina 140

varia Pers., p. p. Trichia varia y« : ^
varia p. subrufescens Bong., p. p. Perichsena corticalis 170

venosa Schum., p. p. Hemiarcyria serpula 149

« Poir., p. p. W.

violacea Holf., p. p. Lamproderma columbiaa 103

\iridis D. C., p. p. Tilmadoche mutabilis -* ()
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Trichia virescens Schum., p. p. Trichia l'allax n° 130

vulgaris Pers., p. p. Trichia chrysosperma 141

Haller, n° 2158 j

« n» 2159 JP-P- W -

Haller, n° 2160., p. p. Didymium farinaceum 60

« n° 2161 \

a n° 2162 | p. p. W.
« n° 2163 )

« n n
2164, p. p. Arcyria punicea 131

« n° 2165, p. p. Stemonitis fusca

<( n° 2160, p. p. Arcyria cinerea 153

« n° 2167, p. p. Hemiarcyria rubiformis 147

« n° 2168, p. p. Trichia chrysosperma 141

<( n° 2169, p. p. W.

PI. Dan., t. 1313, f. 1, p. p. Trichia chrysosperma 141

PI. Dan., t, 1313, f. 2, p. p. Trichia varia 140

sp. ? Currey., p. p. W.

Trichoderma fuliginoides Pers., p. p. W.

Trichothecium rosenm.
)

' p. p. W.
Trichulius stipitatus Schmid. )

Tripotrichia elegans., p. p. Leocarpus vernicosus 24

Tubercularia vulgaris., p. p. W.

Tubifera cylindrica Gmel.,

ierruginosa Gmel., i

fragiformis Gmel., > p. p. Tubulina cylindrica 117

Tubulifera arachnoidea Jacq., \

ceratum FI. Dan., j

coccinea Trent., p. p. Tubulina cylindrica U7

cremor FI. Dan., p. p. Stemonitis fusca 94

Tubulina bicolor Poir., p. p. W.

circumscissa Poir., p. p. Perich;ena corticalis 170

conglobata Preuss., p. p. Tubulina cylindrica 117

cylindrica D. C. 117

fallax Pers.
; p. p. Tubulina cylindrica 117



fragiforniis Pers.,
^ mur i- a„ . > p. p. Tubulina cylindnca 117

fragifera Poir., )
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Tubulina ikwuosa Poir., p. p. Licea flexuosa n° 115

fragiformis Pers.,

fragi

pedicellata Poir., p. p. Didymium squamulosum 63

pusilla Poir., p. p. Protoderma pusilla

stipitata (B. et Rv.) 118

strobilina Poir., p. p. W.

variabilis Poir., p. p. Licea variabilis H6

Uredo segetum p. p. W.

Xy-loon Fr.,

Xyloidium Delayignii Czer. }
p. p. W.



SPIS

NAZWISK I WYRAE POLSKICH UYTYCH W MONOGRAFII

(Pierwsza liczba przy nazwisku stojca odsya zawsze do szczegóowego opisu, inne odnosz,

ie do wzmianek.)

Badhamia 139, 53, 79, 82, 332, 333, 335.

« Alexandrowicza 146, 75.

gromadna

lilowa

lnica
nikowosa

pokrewna

wielkonasienna

« wydta
« zmienna

« zrosa

Bezkosmek 218, 7, 81, 322, 328, 329, 331

czogaczek 218, 32, 33

144, 340.

145, 81.

142, 24, 25, 333.

145.

143.

143, 80.

139, 25, 333.

lii, 333.

146.

'O'

« zmienny

Bezkosmkowe

Bezwonie
Bielik

219, 32, 33, 75.

218, 32.

217, 32.

159, 334.

Byszcza: 202, 7, 79, 334, 335.

'i czarniawy 205.

Fuckla 207, 25, 42, 79-81.

jasnowosy 204, 24, 42.

Sautera 205.

Schimpera 203, 42.

niady, patrz jasnowosy,

srebrzysty 202, 42, 334.

strzpkosietny 208, 42.

wietny 203, 42.

trway 206, 42, 334.

Brefeldia 213, 7, 27, 77, 81), 82, 329, 334, 335,

337, 341

.

ART. r.

Brefeldia okazaa

Brefeldiowate

Brodnik

Chropawicc

Cienkowskia

« yowata
Cornmia

czogaezek

213, 44-40.

212.

322.

122, 53, 332.

91, 7, 81, 335.

91,23,49,50, 75.

289, 7, 81,329,331.

289,71, 73, 75, 331.«

« ucita, patrz zotowosa.

« zotowosa 290, 26, 71, 73, 75, 81,329.

zuprynk 197, 7, 77, 79, 334, 335, 337

199,

5

24, 42.

197, 24, 42, 334.

201, 12.

202, 42.

201, 21.

« Friesa

« gsta

« Persoona

« pokrewna

« rozpierzcha

« rzadka, patrz rozpierzcha.

« zbita, patrz gsta.

Dblik 225, 7, 24, 27, 37, 77, 80, 328, 331.

« szóstak 225.

Dblikowate 224, 38.

Dorzutka 292, 7, 26, 77, 81, 329, 3P1.

bezwosek 295, 329.

ciemna, patrz Friesa.

Friesa 296, 74-76, 329.

jasna 295, 74, 75, 329.

paska 292, 74.

pokrewna 294, 74.

pospolita 293, 74.

Dorzutkowate 291, 73.

24
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Dwubonek 177, 56, 57, 77, 333.

Gauszka 322.

Gadysz 132, 7, 24, 52, 77, 70, 82, 332, 335.

<( kruchy 132.

Gromadnica 317, 318.

Gnmianka lnica, patrz badhamia lnica.

« wydta, patrz badhamia wydta.

Grubielee

Grzyby

« cznikowe

Gwiazdosz

Huba

Jednobon

Jezierzowate

318.

10, 311.

316.

182, 56, 77,81,333.

316, 317.

169, 56, 76, 333.

316.

Kdziorek 243, 7, 80, 81, 331, 340, 341, 342.

a bdny, patrz mylny.

« czarnonóka 251, 24, 62, 66, 67,

76, 77.

« Decaisna250, 62, 66-60, 77, 82, 331.

gronkowaty, patrz kruchy.

Jacka 258, 66-68, 70, 81, 331.

krtoek 253, 62, 66, 67.

krty 259, 62, 66-69, 75, 82, 331.

kruchy 246, 25, 62, 66-69, 77, 79,

331.

Lorinsego, patrz kruchy,

mylny 243, 24, 26, 64, 66-69, 76, 79,

81, 331.

niepozorny 259,66-68, 331.

podobny 250, 62, 66-69, 331.

pokrewny 257, 64, 66 68, 70, 81, 331

.

rónokszlatny 251, 64, 66, 67, 331.

szorstki 258, 66-68, 331.

zlocik 255,64,66-70,73, 78, 81,

82, 331.

« zmienny 254, 23, 24.

Kdziorkowatc 243, 62, 82, 322, 330.

Kielisznik 148, 7, 26, 82, 332, 335.

(i Curtisa 149.

<i wspaniay 148, 53, 79.

Kolconóg 215, 7, 77, 81, 334, 335.

« maleki 215.

Kolconogowe 215, 44.

Kolczak 317.

Koszyczek 35.

Ksztatownictwo 5.

Krasnorosty 317.

Kubeczek 118, 7, 24, 52, 53, 79, 82, 332, 335.

« biaoczubek 123, 24, 332, 340.

<• Friesa 122, 332.

« gruszkowaty 120, 332.

« mylny 120, 24, 332.

« OErstedta 120, 332.

(( poyskujcy 118, 24, 77, 332.

« wielobon, patrz poyskujcy.

« zocie 124, 332.

Kurczliwy 5, 7.

Lenia 5.

Linbladia 223, 7, 23, 27, 328, 331.

« krowieniec 223, 33.

agiewnik 319.

cznik 318, 319.

uskowiec 187, 7, 334, 335.

« Carestiego 188, 23, 57, 75, 76,

« Chailleta 189, 57.

a tygrysowaty 187, 57, 58, 79.

ysak 188, 53, 332.

Makulec 150, 7, 25, 79, 334, 335 337, 341.

« czogaczek, patrz spasczony.

« Puckla 161, 55, 58, 81, 333.

<! garbaty 158, 24, 25, 53, 55, 58, 78,

79, 82.

(i grzybowaty 153, 26, 54, 55, 57, 78,,

81, 333.

« krkoway 162, 24.

o uskowaty 159, 55, 58, 75, 76, 334.

(( makówka 157, 55, 58, 78, 79, 334.

<i mczasty, patrz pospolity.

« moteczek, patrz grzybowaty.

« pospolity 154, 25, 53, 55, 58, 76, 80,

333, 334.

« rozpierzchy 163, 55, 75.

« spasczony 151, 23, 54,55, 57, 75, 82.

« wtpliwy 152, 23, 25, 53, 57, 75, 77.

« wczesny 163, 75, 77.

« zlewajcy 164, 23, 55.

« zmienny 161, 25, 58, 334.

Makulcowate 149, 53, 81, 82, 333.

Malowój - 125, 7, 52, 79, 332, 335.

« zmienny 126.

Mao 291, 7, 24, 26, 27, 81, 330, 331, 340.

« byszczca 291, 23, 71, 78, 81.
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104.

111, 23, 26, 52, 53, 75.

94.

Maworek 93, 7, 52, 77, 80, 82, 332, 335.

« afrykaski 113,52.

« Berkeleya 105.

« bielik 101.

« Brauna 105.

« dziwny 97, 24, 52, 79, 80.

« dwubonek, patrz szaro.

« Famintzina 107.

« maczek 103.

(i nerkowaty 93, 24, 20, 52, 75.

» papuzi

<( pogity

« pokrewnj

« popltany 109, 23, 52.

« pospolity 113, 52, 75, 78.

« purpurowy 105.

« Sehumachera 98, 52, 75, 79.

« siarkowy 101.

<( skupiony 108, 52.

« niady 95, 52.

« nieny 96, 80.

<( smok, patrz wiazak smok.

« szaro 110, 52.

« szkaratny 104, 24.

« sztywny 98, 52, 79.

« wieloksztatny. 107.

u wyduony 112,23,26, 53, 75.

« zmienny 102, 75.

« ótawy 100.

Maworkowate 92, 50, 81, 333, 337, 340.

Mezak 318.

Monady 323.

Morszczyny 317.

Mrzyk 209, 7, 24-26, 43, 77, 81, 334, 335.

« mackowaty 209.

Mrzykowate 208, 43.

Mylnik 226, 7, 27, 33, 34, 77, 80, 328, 331, 341.

« oliwkowy 227, 23.

Narzdzie G.

Nowik 326.

Opona 5.

Owoc zoony 321.

Padziorek 193, 7, 79, 334, 335.

« ciemny 193, 23, 24, 40, 41, 339, 341

.

« podobny 195.

« rdzawy 196, 39-41.

Padziorek szcrokosietny 19fc, 40,41.

Padziorkowate 193, 38.

Pezak 151, 5.

Pcherzak 284,27,28, 330,331.

« stokowy 284, 28, 2 (

.J.

Pianka 191,7, 27, 28, 60, 80, 335, 337.

« biaa 191.

Piankowate 189, 59.

Pierwobon 90, 7, 61, 335.

« maleki 90,01,331.

Pierwobonowate 90, 80, 337.

Pierwobony 90,81.

Pierwoszcze 6.

Pierwoszcznia 6.

Pierwoszczowocnie 75.

Pleniak 316.

Podnia 319.

Podnik 319.

Podniki 318.

Poczcri 318.

Plyweczka 318.

Pywka 7.

Plywkozbiór « 319.

Podoe 6.

Podsada 5.

Podstawczaki 317.

Pokrój 5.

Popielatka 153, 334.

Porodek 231,7,328, 331.

a podziwek 231, 328.

Przetaczek 231, 7,.57, 76, 328, 331.

« gliniasty, patrz gromadny.

« gromadny 238, 35-37, 76, 328.

a gruszkowaty 237, 36, 37, 328.

« kruchy 238, 36, 37, 328.

« lnicy 236, 37, 328.

« makówka 235, 329.

o pikny 235, 36, 37, 329.

« pospolity 233, 36, 328.

« powikany 237, 37, 329.

« purpurowy 233, 36, 37, 328.

« rudy 232, 36, 76, 328.

c< zmienny 234, 35-37, 328, 329.

Przetaczkowe 24, 35.

Przyc/.epka (Anhiingsel) 322.

Purchatnice 321.
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Pylanki 240, 7, 48, 79, 329.

Pyszniaki 242, 7, 62, 74, 81 , 329, 34! , 342.

Ramienice 316.

Rodniowce 317.

Rozkadniki 325.

Rónobony 229, 7, 34, 76, 80, 81, 328, 331.

Rulik 285, 7, 27, 28, 76, 77, 80-82, 330, 331.

« groniasty 285, 23, 28, 29, 339.

« olbrzymi 288, 28, 29, 78.

(i stokowy, patrz pcherzak stokowy.

Rzewnia 320.

Rzsa 322.

Sadzakowe 44.

Samotek 240, 7, 27, 48, 49, 72, 80, 81, 329, 331.

<( zmienny 240.

Samotkowate 240.

Siatecznia 281, 7, 24, 27, 81, 330, 331.

« gromadna 282, 71-73, 76.

« podparta 283, 71, 72, 78.

Sieeionóg 217, 7, 77, 79, 80, 321, 322.

« biay 217, 32.

Siecionogie 217, 32.

luzek 89, 7.

« óty 321

.

« gazisty 321

.

luzówce 5.

Skoczkowa te 325.

Skrtnica 318.

Skrzyp 320.

Smtosz 210, 7, 27, 77, 80, 329, 335.

(i zmienny 211, 46, 47.

Smtosze 193, 37, 46, 48, *79, 80, 334, 337, 341.

Smtoszowate 210.

Sosna 322.

Spryca 5.

Stropacz 151, 334.

Strzpek 268, 7, 76, 80-82, 331, 341.

« byszczcy 268, 24, 72, 73.

« kulawka 275, 71-73.

« kulisty 271,72,73.

« Leprieura, patrz padziorkowaty.

« lnicy, patrz byszczcy.

« GErstedta 278, 72, 73.

« padziorkowaty 274, 25, 72.

« pikny, patrz byszczcy.

« poredni 276, 72, 73, 82.

Strzpek sieciowos 279, 71-73, 77.

a szary, patrz wyprostowany.

« wyprostowany 272, 71-73, 24, 82.

« zawiy

(i zwisy

Strzpki wyprostowane

<( zwise

Strzpkowate

Szaro

279, 72, 73, 82.

277, 71-73.

268, 330, 34 1

.

275,330, 341.

267, 70, 330.

167, 7, 25, 79, 335.

a Alexandrowicza 169, 54, 56, 81, 333.

« ciemny 180, 57.

u dugonogi 184, 56, 58.

« Friesa 172.

« gwiazdosz 182, 26, 53-58, 82.

u kruchy, patrz pia.

« kulisty 180.

(( Micbelego 172, 24, 26, 58, 78, 79.

(i nieksztatny 177, 23, 56.

« niepewny, patrz ciemny.

(( nieregularny 169, 75.

« OErstedta 184, 57.

« okazay 171.

« piankowy, patrz zmienny.

« pia 179, 53, 56, 57, 75, 82.

« podobny, patrz dugonogi.

« pospolity, patrz nieksztatny.

« rzadki, patrz pia.

« Sautera 181

.

« skorupiasty 179, 57.

(« nieny 170, 54, 56, 57, 333.

u sieciowaty 170, 23, 56, 57, 75.

« spasczony 170, 57.

« Stahla 185, 54, 56, 57, 333.

(( Trevelyana 182, 26, 333.

« wieloksztatny, patrz zmienny.

(( zmienny 175, 23, 26, 56-58.

Szczawik 322.

Trzoneczek 0.

Upodnia • 319.

Ustrój 6 -

Ustrojowy *>•

Wapniaki 91, 7, 49, 61, 79-82, 337, 340, 341.

Wewntrzzarodnikowe 89.

Wgbka 322.

Wil 322.

Wiazak 126, 7, 81, 82, 333, 335.



* Wiazak krpy 128, 20, 51.

« smok 131,25,53,116.

« wspaniay, patrz kropy.

« wysmuky 129, 25.

« zgrabny, patrz wysmuky.

« zmienny 129, 50.

« zwisy 127,25,51.

Widak 322.

Wiotek 157, 71, 51, 52, 82, 333, 335, 337.

« Fuckla 158, 26.

Woni 5.

Wóknica 316.

Wntrzniki 29, 7.

Wodniczek 6.

Worek 319.

Workorodnik 319.

Workowce 317.

Woskownica 320.

Wykwit 134, 7, 27, 28, 52, 332, 335.

(i zmienny 134.

Wobienia 31.

Zapletka 261, 7, 81, 331.

« ezogaczek 266, 23, 28, 62, 66-68 70,

75, 81.

r.uzowcE.

Zapletka krucha, patrz malina.

« maezugowata 264, 64, 66-08,79,81,

330, 339.

u malina 262, 24-26, 62, 66-68, 75, 79.

« pezajca, patrz ezogaczek.

« wyjtkowa 267,62,66-68,75,331.

317.

0.

6.

319.

322.

317, 318.

322-

88.

Zlepniczek 219, 7, 24, 20, 27, 328, 331.

(i walcowaty 220, 33, 70.

« trzoneczkowaty 223, 25, 33, 78.

Zrosozarodnie 5.

Zrostnica 317.

aobnia 190, 7, 27, 59, 78, 79, 81, 334,

335, 337.

« biaonóka 190.

ebrowiec 229, 7, 37, 70, 329, 331, 341.

« pospolity 229.

Zarazikowate

Zarodnia

Zarodnik

« workorodny

Zasennikowe

Zawotnia

Zeczwornik

Zewntrzzarodnikowe





OBJANIENIE TABLIC

TABLICA I.

Fig. 1.7-12. Rulik graniasty (Lycogala epidendrum). %

Fig. 8. Pokrój dojrzaych zroslozarodni w naturalnej wielkoci, wedug fotografii pomieszczonej w pracy Ale-

xandrowicza.

Fig. 9. Moda zroslozarodnia zewntrz widziana, w powikszeniu dziesi razy.

Fig. 1 1 . Przecicie poprzeczne dojrzalej ju zroslozarodni, nawpó szematycznie, powikszone dziesi razy.

Fig. 1. Przecicie poprzeczne kory powikszone trzysta razy. a, a' pcherzyki barwne rónej wypukoci; 6,6', 6",

rurki woni otoczone galaretowat pochw, wypeniajce redni warstw kory, przy d, d' przebijaj wewntrzn
ciank c tracc ju w tych miejscach pochwy. Powikszenie trzysta razy.

Fig. 7. Czstka sieci woni przebiegajcej w rodkowej warstwie kory, powikszona czterysta razy; 6, waciwa
rurka woni, a jej galaretowata pochwa.

Fig. 16. Kawaek rurki woni przyronitej od dou do wewntrznej cianki kory
;
górne odnogi urwane

;
powiksze-

nie dwiecie trzydzieci razy.

Fig. 12. Kawaki rurek woni powikszone piset razy. A Koniec odnogi ze zgrubieniami piercieniowatemi, -
czcemi si tu i owdzie z sob. B i C Kawaki rurek ze rodkowego przebiegu wycite z nieregularnie bro-

daweczkowatemi i piercieniowatemi zgrubieniami. D Kawaek rurki z punktu zbiegowego niezgrubione

miejsca przedstawiaj si tu pod postaci wobie.

Uwaga. Figury 7, 9-12 s kopiami z dziea de Barego.

Fig. 2. Zlepniczek trzoneczkowaty (Tubulina stipitata). Przecicie podune przez leni wyksztacon w formie

trzoneczka, uwieczone wizk walcowatych zarodni.

Fig. 3, 4, 6 i 13. Samotek zmienny (Retimlaa Lycoperdon).

Fig. 13. Pokrój dojrzalej, zamknitej zroslozarodni w naturalnej wielkoci, a jej lenia.

Fig. 4. Przecicie poprzeczne kory; c waciwa warstwa kory skadajca si z komór wypenionych ziarnistem pier-

woszczem, pokryta na zewntrz licznemi, delikatnemi bonkami6; a krupinka zdbniaego pierwoszcza; d za-

rodniki. Powikszenie sto razy.

Fig. 6. Zarodnik silnie powikszony.

Fig. 3. Podsady a, a, przechodzce w rurki woni 6, 6 lub w bonkowate wyrostki c, c.

Fig. 5. Mylnik oliwkowy (Enteridium olwaceum).

Fig. 5 . Kilkanacie zarodników skupionych w grudk, kilka z nich na prawo umieszczonych jest przedstawionych

w przeciciu optycznem.
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TABLICA H.

Fig. 14, 24. Przetaczek grubzkoióaty (Cribraria pyformis)

Fig. 14. Pokrój zarodni, z której zarodniki zostay usunito, wskutek czego sie zgrubie cianki staje si wi-

doczna.

Fig. 24. Cz zgrubie z kawakiem koszyczka silniej powikszona.

Fig. 15. Przetaczek rudy (Cribraria rufa). Pokrój zarodni, pozbawionej trzonka, z której zarodniki zostay usunite,

w skutek czego sie zgrubie cianki staje si widoczn.

Fig. 16. Porodek podziwek (Heterodicyon mirabile) . Jedna strona zarodni, pozbawionej trzonka, przedstawiajca

koszyczek i sie zgrubie.

Fig. 17-10 i 22. ebrowiec pospolity (Dictydium umbilicatum).

Fig. 18. Pokrój zarodni widzianej z boku po wyproszeniu zarodników.

Fig. 19. Pokrój zarodni widzianej z tyu po usuniciu zarodników.

Fig. 17. Górna, wierzchokowa cz zgrubie zarodni przeniesiona na pasczyzn.

Fig. 22. Cz boczna zgrubie cianki w potwornie rozwinitym okazie.

Fig. 20. Przetaczek purpurowy {Cribraria purpnrea). Cz zgrubie cianki z kawakiem koszyczka.

Fig. 21. Przetaczek pospolity (Cribraria aurantiaca). Wierzchokowacz zgrubie cianki.

Fig. 23. Przetaczek pikny (Cribraria tenella). Cz boczna zgrubie cianki z kawakiem koszyczka.

Fig. 25, 28-30. Deblik szóstak (Clutroptychium rugulosum).

Fig. 25. Kilka zarodni stojcych na poprzecznie przecitej leni widzianych z boku po wyproszeniu zarodników.

Fig. 28. Górna dzwonkowata cz cianki zarodni przechodzca w sze trójkanciastych wókien, silnie powikszona

i widziana od dou.

Fig. 29. Taka sama cz zarodni widziana z boku.

Fig. 30. Szematyczne poprzeczne przecicie przez liczne obok siebie stojce zarodnie dla pokazania wzajemnego
stosunku wókien.

Fig. 26. Przetaczek zmienny (Cribraria vulgaris y. delicatula). Cz zgrubie cianki z kawakiem koszyczka.

Fig. 27. Przetaczek powikany (Cribraria intricata). Cz zgrubie cianki.

TABLICA III.

Fig. 31-89, 41-44 i 50. Przetaczek rdzawy (Stemonitis ferruginea).

Fig. 32. Pierwsze zacztki zarodni; dalszy ich rozwój (ig. 33 i 34; naturalna wielko.

Fig. 35. Zarodnie widziane z boku w chwili zwania si w podstawie.

Fig. 36-39. Przecicia optyczne podune. Fig. 36. Zarodnia jeszcze niewyduona. Fig. 37. Zarodnia ju wyduona
doln czci dotykajca jeszcze leni. Fig. 38. Dolna cz zarodni odrywa si od leni i postpia ju ku górze.

Fig. 39. Wdrówka pierwoszcza skoczona, trzonek ju ogoocony, woni jeszcze niewyksztacona.

Fig. 44. Koniec podsady z zarodni modej, w której woni nie bya jeszcze wytworzona. Fig. 41. Kawaek podsady
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z modej zarodni, zaczynajca si wytwarza woni przylega do galaretowato] pochwy podsady ; fig. 50, silnie

powikszona podsada zarodni znajdujcej si w chwili rozwoju przedstawionego na figurze 36; fig. 42 i 43,

koce podsad silnie powikszone zarodni znajdujcych si w chwilach rozwoju, przedstawionych na figurach

37 i 38.

Fig. 40. Tadziorek ciemny (Stemonitis fusc). Trzy mode zarodnie widziane w przeciciu optycznem, w chwili kiedy

pierwoszcza ich oderway si od leni i zaczynaj postpowa ku górze; one s poczone mostowato midzy sob,

szczególniej silnie rozwinitymi mostkami, spotykajcymi si wzajemnie.

Fig. 45, 48 i 49. Mrzyk^mackowaty (Eaerthenema elegans). Fig. 48, Moda zarodnia, jej dolna z podoem stykajca si

cz zaczyna si wanie zwa. Podsada ju wyksztacona, przebiega tu pod powierzchni zarodni po stronie

zwróconej do spostrzegacza, przegina si nastpnie w górze i przebiega na przeciwnej stronie zarodni ku doowi.

Rysunek niezbyt udatny; lig. 49, dalszy stan rozwoju, podsada zaczyna si prostowa, pierwoszcze spywa
w gór; fig. 30, rozwój ju w gównych zarysach ukoczony, przez przewiecajc mas bezbarwnych jeszcze za-

rodników wida pierwsze zacztki woni.

Fig. 46 i 47. Czuprynka gsta (Comatrirha typhim) . Przecicia optyczne podune z modych zarodni, w których

woni nie jest jeszcze wyksztacon. Na fig. 47 caa masa pierwoszcza podniosa si ju do góry, ciank
zarodni w dolnej czci otacza trzonek workowato; fig. 46 przedstawia okaz zabity, w chwili kiedy pierwoszcze

zaczo postpowa ku górze.

Fig. 31 do 34 s kopiami z Neesa, a 36-50 z dziea de Barego.

TABLICA IV.

Fig. o I i 56. Czuprynka Friesa (Comatricha Friesii).

Fig. 56 przedstawia pokrój okazów w naturalnej wielkoci. Fig. 51 : A, 13, C, D, E, F, G i li przecicia podune
optyczne przez zarodnie rónych ksztatów, dajcych zupene przejcia od formy skrajnej, prawie kulistej, A do

drugiej skrajnej walcowato-wyduonej II. Pokrój dwóch zarodni odpowiadajcych A, B lub C, przedstawiony jest

pod Ti H, na tej ostatniej wida, e i cianka zarodni ju w niektórych miejscach odpada.

Fig. o 2 i 57. Mrzyk mekowaty (Enerttnema elegans).

Fig. 52 przedstawia pokrój zarodni dojrzalej, m oznacza macek ; lig. 57 (zmniejszona z rysunku de Barego) przed-

stawia dojrza zaradnie po wyproszeniu zarodników, g odpowiada granicy trzonka i podsady przechodzcej
w m w wierzchokowy macek spasczony blonkowato, ze spodniej strony lego splasczenia t, bior pocztek
wókna woni.

Fig. 53, 54, 58 i 68. Kolconóg mabiiHi [EcMnóselium minutum). Wedug wasnorcznych rysunków de Barego.
Fig. 54 dojrzaa zarodnia, z której wszystkie zarodniki, wyjwszy dwóch oznaczonych z, z wypady; lig. 68 wierz-

choek innej zarodni równie pozbawionej zarodników; fig. 53 cz woni innej jeszcze zarodni; 58 gówka
zarodni, której woni pokrywaj w zupenoci zarodniki. (Powikszone trzysta razy.)

Fig. 55 i 59. Byszczak srebrzysty (Lamprodermaphysaroides). Fig. 55. Cz podsady przecita podunie z czci
sieci woni. Fig. 59. Przecicie poprzeczne podsady, wszystkie rurki woni biorce z niej pocztek s obcite.

Fig. 60, 65, 66, 69 i 70. Brefedia okazaa (Brefeldia maxima). Fig. 66 przecicie podune przez doln cz
zrosozarodni w pierwszych chwilach rozwoju, g oznacza granic zarodni, p podsady, na granicach górnych zaro-
dni wida zacztki pcherzyków granicznych ; lig. 65 przecicie poprzeczne przez górne warstwy zrosozarodni
w pierwszych chwilach rozwoju; fig. 70 przecicie podune, optyczne, przez drzewkowate rozgazione podsady
juz dojrzaych zrosozarodni, pp oznacza dwie podsady, midzy któremi przebiega woni g; lig. 69 przecicia
optyczne i szematyczne : A poprzeczne, B podune przez pcherzyk graniczny ; lig. 60 pcherzyk graniczny z s-
siedniemi wóknami woni, wókna iv, w, w zrastaj si w punktach z biegu p, z, lub rozszczepiaj si na deli-
katne wókienka v, v, v, zrastajce si z dwoma poowami a, a pcherzyka, s zarodnik.

Fig. 61-04. Ksztaty podsad u rónych byszczaków (Lamproderma).
ART. ). .-,.-
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Fig. 61. Podsada b. wietnego (. columbina).

Fig. 62. Podsada b. sreluv.ysl.cgo (L. pliysaroides).

Fig. 63. Podsada b. Schimpera (L. Schimperi).

Fig. Ci. Podsaua b. jasnowosego (L. violacea).

Fig. 67. Smtosz zmienny (Amaurochoete atra). Kawaek podsad przechodzcych przyw w zaczlki woni (kopia wy-

jta z dziea Ale\andro\vicza).

TABLICA V.

Fig. li, 72. Waworek zmienny (Physarum cinereum). Kopia wyjta z dziea de Barego. Fig. 71. Pierwoszcze na któ-

rego brzegacb daj si ju spostrzega zgrubienia, pierwsze zacztki zarodni; fig 72 gromadka modych zaro-

dni w chwili tworzenia si, poczona jeszcze cienkimi strumykami pierwoszcza.

Fig. 73. Maworek skupiony (Physarum conglomeratumv. nephroideum). Pokrój zarodni, z których niektóre s ju
otwarte i ukazuj w swem wntrzu biae wapniaczki, inne jeszcze zamknite lub pozbawione tylko pierwszej

cianki. Rysunek udzielony mi przez de Barego.

Fig. 71. Maworeh dziwny (Physarum didermoides). Pokrój zarodni trzoneczkowatych wybiegajcych wprost z leni.

Fig. 75 i 76. Maworeh papuzi (Physarwm psittacinum) . Pokrój dojrzaych zarodni; na lig. 7o trzy okazy zronite

trzonkami. Rysunek udzielony mi przez de Barego.

Fig. 77 i 78. Maioorek pospolity (Physarum leucophceum). Fig. 77 pokrój dojrzaej zarodni, lig. 7S przecicie jej po-

dune ukazujce przebieg woni. Kopia z dziea de Barego.

Fig. 70. Maworeh skupiony (Physarum contjlomcratum minutwm). Pokrój dojrzaych zarodni. Rysunek udzielony mi

przez de Barego.

Fig. 80-82. Maworeh nerkowaty (Physarum nephroideum). Fig. 80 pokrój z dojrzaych zarodni stojcych na dble
somy, rodkowa zamknita, na lewo stojca dopiero si otwierajca, na prawo stojca ze ciank w czci ju
rozkruszon; iig, 81 przecicie podune i optyczne przez pojedyncz zarodni; z której zarodniki zostay wypro-

szone; fig. 82 czci woni silnie powikszone, z wapniaczkami w, w.

Fig. 83. Maworeh Berkeleya (Physarum Berheleyi). Cz sieci rurek woni z licznymi wapniaczkami : xv, w, w.

Fig. 84. Maumek purpurowy (Physarum pulcherrimum) . Cz sieci rurek woni z licznymi wapniaczkami : w, w, w.

Fig. 8j. Maworeh zmienny (Physarum cinereum). Cz sieci rurek woni z licznymi wapniaczkami : w, w, w.

Fig. 86. Maworeh sztywny (Physarum ijlobuUferum) . Przecicie podune i optyczne przez zarodni otwart, z którj

zarodniki zostay wyproszone.

Fig. 87. Maworeh dziwny (Physarum didermoides). Przecicie podune i optyczne przez zarodni zamknit,

z którego jednak zarodniki zostay oddalone; a cianka rurki trzonka przechodzca bezporednio w zewntrzna

ciank zarodni : a', a; z cianka wewntrzna oddzielajca jam zarodni od jamy trzonka i dajca pocztek

rurkom woni; pomidzy lemi dwoma ciankami skupienia ziarn wapna oznaczone : p, p, p,p.

Fig. 88. Maworeh Berkeleya [Physarum Berheleyi). Przecicie optyczne i podune przez zarodni otwart, z której

zarodniki zostay oddalone.

Fig. 89. Maworeh pospolity (Physarum leucophceum). Kawaek cianki zarodni, widziany od rodka, z licznemi sku-

pieniami ziarn wapna, przy a, a bior pocztek rurki woni, tworzce dalej wapniaczki w. w; z oznacza za-

rodniki.

Fig. 90. Maworeh skupiony (Physarum conglomeratum). Przecicie poprzeczne przez kawaek zewntrznej cianki

zarodni.
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Fig. 91. Maworek wyduony (Physarum sinuosum). Przecicie poprzeczne przez pierwoszczowocni, z której za-

rodniki zostaty usunite. cianka zewntrzna bardzo gruba, jest w wierzchoku dwuklapowo rozwarta, zewntrzna

jeszcze nienaruszona daje pocztek rurkom woni; wapniaczki ku doowi coraz wiksze

TABLICA VI.

Fig. 92. Mawurek afrykaski (Physarum capense). Cz systemu woniowego z charakterystycznymi wapniaczkaini.

Fig. 93. Gidysz kruchy (Leocarpus fragilis). Przecicie poprzeczne przez cz cianki i czstk systemu wonio-
wego. aa' cianka zewntrzna, a jej warstwa barwna lecz bezwapienna, a' jj warstwa bezbarwna zwapniona ;

bb cianka wewntrzna przechodzca bezporednio w rurki woni; x, x, x wapniaczki
; y, y, y wzy rozdte lecz

zawierajce tylko powietrze.

Fig. 94, 96. Kubeczek poyskujcy {Craterium vulgare).

Fig. 94 przecicie podune przez dojrza zarodni, z którego zarodniki, dla jasnoci rysunku, zostay umylnie
usunite.

Fig. 9f. Pokrój dojrzaych zarodni.

Fig. 95. Kubeczek mynik (Craterium minutum). Pokrój dojrzaych zarodni.

Fig. 97, 101, 104 i 106. Wykwit zmienny (Fuligo rariam).

Fig. 97. Przecicie przez warstw rodkow modej zrosozarodni, wida splot jeszcze luno stykajcych si yowa-
tych, pierwoszczem wypenionych rur.

Fig. 101. Cz systemu wloniowego i kilka zarodników.

Fig. 104 Cz systemu wloniowego o wielkich wapniaczkach i kilka odpowiednich zarodników.

Fig. 106. Cz zrosozarodni w przeciciu podunem; k, kora, l lenia, midzy niemi warstwa zarodnikowa.

Fig. 98, 100. Kubeczek biaoczubek (Craterium leucocephalum.

Fig. 98. Pokrój zarodni w formie krkowatej o wierzchoku zaokrglonym ; wieczko ju zarysowane; g, oznaczka

miejsca odkd cianka zarodni jest zwapnion.

Fig. 100. Pokrój kilku zarodni o formie kieliszkowalej a wierzchoku spasczonym.

Fig. 99. Kubeczek (Erstedta (Craterium CErstedtii). Pokrój dwóch zarodni.

Fig. 102 i 103. Halowój zmienny (Crateriachea mutabilis).

Fig. 103. Pokrój dojrzaej zarodni, której cianka w wierzchoku zaczyna si otwiera.

Fig. 102. Górna cz zarodni (po lini a;*' figury 103), o ciance prawie zupenie rozprószonej ukazujca systemat

woniowy.

Fig. 105. Kubeczek Friesa (Craterium Friesii). Pokrój dojrzaych zarodni.

Uwaga. — Figury 97, 101, 10t i 106 s kopiami z dziea de Barego.

TABLICA VII.

Fig. 107. Cienkowskia yowata (Cienkowskia rc'iculata). Cz systemu wloniowego ; rozgaziona cz paskiego
wapniaczka przechodzi w trwae wókna wybiegajce w zaostrzone koce.

Fig. 110, 111, 112. Badhamia lnica (Badhamia utricularis).
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Fi". Ul. Pokrój zarodni w odmianie Schimperiana.

Fi". 410. Dwie wizki zarodni teje samej odmiany, silniej powikszone.

Fig. 112. Przecicie poprzeczne dojrzalej zarodni ukazujce system wloniowy.

Fig. 108, 109. Badhamia litowa (Badhamia lilacina).

Fig. 108. Zarodnik, brodaweezkowate zgrubienia rozmieszczone nieregularnie.

Fig. 109. Przecicie poprzeczne dojrzalej zorodni, ukazujce system wloniowy.

Fi". 113. Badhamia wydta (Badhamia hyalina). Pokrój pojedynczej zarodni w formie genuina.

Fi". 114, 116. Badhamia gromadna (Badhamia panicea).

Fig. 114. Przecicie poprzeczne dojrzalej zarodni, ukazujce system wloniowy.

Fig. 110. Pokrój kilku zarodni siedzcych na wspólnej leni h.

Fig. 1 13. Kieliszuili wspaniali/ [Scyphium rubiginosum). Pokrój zarodni zronitych w podstawie jedna z nich pozba-

wiona wieczka ukazuje podsad c.

Fig. 117, 119. Kielisznik Curtisa (Scypltium Curtisii).

Fig. 117. Pokrój zarodni pozbawionych wieczka.

Eig. 119. Przecicie podune przez dojrza zarodni ukazujce budow cianki, trzonka i systemu wloniowego.

Fig. 118, 120, 121. Badhamia wielkonasienna (Badhamia macrocurpa)

.

Fig. 118. Przecicie poprzeczne przez dojrza zarodni ukazujce budow systemu wloniowego.

Fig. 12o. Pokrój dojrzaych zarodni w formie siedzcej.

Fig. 121. Kilka zarodni silniej powikszonych.

Uwaga. — Figura I 13 jest kopi z rysunku de Barego, 110 z Debeya a 120 i 121 z dziea Alexandrowicza.

TABLICA VIII.

Fig. 122. Szaro?i czaszoivaty (Chondriodenna pezizoides) . Zarodnia przepoowiona w miejscu przytwierdzenia trzonka;

pokrój wedug rysunku oryginalnego Junghuna, woni za z natury, ztd odmiennie przedstawiona jak u

tego autora.

Fig, 123-127, 132. Wizali zmienny {Tilmadofhe matahiUs).

Fig. 123. Zarodnia zamknita, widziana z Mu.

Fig. 124 i 12o. Dwie zarodni zamknite, widziane zbuku.

Fig. 120. Zarodnia ju otwarta; górna cze jej cianki zupenie rozprószona, wewntrz wida ciemn mas zaro-

dników i koczyny sieci woni.

Fig. 127. Resztka dolnej cianki zarodni po zupenm rozproszeniu zarodników.

Fig. 132. Cz woni opatrzonej licznymi wapniaczkami w, w, w.

Fig. 128. Makulec pospolity (Didymium farinacium)
;

przecicie podune zarodni w formie o Irzoneczku wy-

duonym.

Fig. 129. Wizak zwisy (Tilmadoche nutans); pokrój zarodni, w formie
f,

rigida, przed otwarciem.

Fig. 130. Wizak wysmuky (Tilmadoche gracilenta); pokrój zarodni przed otwarciem.
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Fi". 131, 146, 149, 150. Szaro Michelego (Chóndrioderma Micbelii).

Fi". 131. Zarodnia widziana ze spodu, fady trzonka przechodz w wypuke yy laezgcc si midzy sob§ sie-

ciowao.

Fig. lid. Zarodnia widziana z góry, pka wzdu wypukego brzegu.

Fig. 149. Zarodnia widziana z góry, po zupelnem prawie rozprószeniu si górnej cianki.

Fig. 150. Zarodnia widziana z góry, pka nieregularnie.

Fig. 133. Makulec makówka (Didymium microcarpum)
;
pokrój zupenie dojrzalej zarodni.

Fig. 13 5. Makulec Fuckla {Didymium Fuckelianum)
;
przecicie optyczne zarodni w kierunku wysokoci, tak po-

prowadzone, e trzonek jest zupenie nienaruszony; cianka zarodni nie przystaje, gadko do podsady, lecz tworzy

wydatne nierównoci (n, n, n), z których bior pocztek wizki woni.

Fig. '35, 136. Szaro skorupiisty (Chondriodermatestaceum).

Fig. 135. Zarodnia siedzca na listku o ciance wewntrznej prawie zupenie odpadnitej ; cianka wewntrzna

jest w czci take naruszona, przez otwór ztad powstay wida wewntrz zarodni (z której zarodniki wypady)

podsad.

Fig. 133. Zarodnia zupenie otwarta, cianki wewntrznej ju nie ma, z zewntrznej tylko resztki ; midzy podsad
a cianka przy p wida resztki woni.

Fig. 137. Szaro nieksztatny (Chóndrioderma difforme). Zarodnia w czci otwarta ; z cianka zewntrzna, w cianka

wewntrzna, m masa zarodników ogoocona ze cianek.

Fig. 138. Szaro kulisty (Chóndrioderma globosum) ; liczne, zarodnie siedz gromadnie na wspólnej leni ; r, r dwie

zarodnie, których górna cz cianki zewntrznej jest rozprószona, w skutek czego wida wewntrz mas
zarodników otoczona cianka wewntrzna jeszcze nienaruszona; o, o, o podstawy trzech zarodni zupenie roz-

prószonych.

Fig. 139-141. Makulec zmienny (Didymium macrospermum).

Fig. 139. Przecicie podune zarodni w formie o zarodniach mocno spasczonych, trzonek tworzy krkowa?
podsad.

Fig. 140. Przecicie podune zarodni w formie o zarodniach nieznacznie spasczonych, trzonek przedua si

w moteczkowaa podsad.

Fig. 141. Przecicie podune zarodni w formie o zarodniach prawie zupenie kulistych, trzonek przedua si w pod-

sad, klórej brzeg jest lkowato na dó podwinity.

Fig 142-145. Szaro piankowy (Chondriodtrma spumerióides a Carcerina).

Fig. 1 42. Cz licia, na którym siedz gromadnie liczne zarodnie w naturalnej wielkoci.

Fig. 143-145. Zarodnie pojedyncze i ich skupienia silniej powikszone.

Fig. 147. Makulec garbaty (Di lynium physaroidis)
;
przecicie podune. Na wspólnej podudzie siedz cztery za-

rodnie stykajce si bokami.

Fig. 148. Makulec uskowaty (Didymium sguamulosum) ; zarodnia, której cz zostaa odkrojon, a z powstaej, na

rysunku przedstawionej, wszystkie zarodniki wyproszone. Wida trzonek przechodzcy wewntrz zarodni w pod-
sad; midzy ni a ciank zarodni przebiega woni,

Fjg. 15i. Szaro zmienny (Chóndrioderma spumarioides P didermoides) ; przecicie podune piciu zarodni siedz-
cych na wspólnej leni, z klórych zarodniki zostay wyproszone; a) dolna warstwa leni niezwapniona, 6) gunia

zwapniona cz zarodni przechodzca wewntrz zarodni bezporednio w podsady.

Uwaga.— Figury 131, 146, 148-150 s skopiowane z dziea Cordy; 133, 135-137 i 148 udzielone mi przez de Marego.
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TABLICA IX.

Fig. 152, 153, I oo, 156. Szaro gwiazdosz (Chondrioderma radiatum).

Fig. 152. Przecicie podune zarodni prawie siedzcej.

Fig. 153. Przecicie podune zarodni trzoneczkowatej ; w obu tych figurach 1,1 oznacza warstw wypeniona tylko

powietrzem, a oddzielajca ciank wewntrzn od zewntrznej masy zarodników.

Fig. Ir o. Dojrzaa zarodnia otwarta.

Fig. 156. Trzonek i podsada z resztkami cianki zarodni.

Fig. 154, .157. Szaro (Erstedta (Chondrioderma (Erstedtii).

Fig. 154. Pokrój zarodni trzoneczkowatej, jeszcze, zamknitej.

Fig. 157. Przecicie poprzeczne przez ciank zarodni; o) warstwa barwna lecz bezwapienna, b) warstwa zwapniona
wielkienii brykami wapna c, c, c.

Fig. 158, 172, 175. Pianka okazaa (Spumai la alba).

Fig. 158. Przecicie poprzeczne przez jedne zroslozarodni; przy o znajduje si odnoga w wierzchoku otwarta.

Fig. 172. Cz woni silnie powikszona.

Fig. 175. Pokrój licznych zrosozarodni, jak si one przedstawiaj po odpadniciu wspólnej kory.

Fig. 159, IGO. uskowiec tygrysowaty (Lcpidodcrma tigrinum).

Fig. 159. Przecicie podune zarodni o podsadzi paskiej.

Fig. ICO. Pokrój dojrzalej, nieotwartej jeszcze zarodni.

Fig. 1(51-103. Szaro Trerelyana (Chondrioderma Trecehjani).

Fig. 161. Zarodnia zaczynajca si otwiera.

Fig. 162. Zarodnia na wpó otwarta.

Fig. 163. cianka zarodni z podsad po wypadniciu zupenem zarodników i woni.

Fig. 10i, 165. Szaro nieksztatny (Chondrioderma difforme) ; przecicie podune dwóch zarodni: /, l jest. warstwa

powietrzna oddzielajca ciank zewntrzn od wewntrznej.

Fig. 166, 180. Makulec spasczony (Didymium complanatum).

Fig. 168. Przecicie poprzeczne przez pcherzyk barwny z rurkami woni poodcinancnii w kocach.

Fig. 180. Przecicie podune pierwoszczowocni, z którego dla jasnoci rysunku zarodniki zostay usunite; d, d

cianka zewntrzna pokryta dwoma krysztakami; d' d' cianka dolna tsza, na niej le bryki wapna k, k,k;

p, p pcherzyki barwne widziane z góry; p', p pcherzyki barwne widziane w przeciciu optycznem, zawarto
ich pierw oszczo wata umylnie usunita.

Fig. 167. Makulec wtpliwy (Didymium dubium); kawaeczek sieci woni.

Fig. 168. Szaro Stahla (Chondrioderma Stahlii); wizka woni.

Fig. 160. Szaro pia (Chondrioderma calcareum) ; kawaeczek wókna woni.

Fig. 170. Szaro gwiazdosz (Chondrioderma radiatum); kawaeczek wókna woni z nasad.

Fig. 171,174. Makulec pospolity (Didymium farinaceum).

Fig. 171. Kawaek wókna woni.
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Fig. 174. Cz cianki zarodni pokrya od spodu krysztakami ; p, p miejsca zabarwione, m ya bezbarwna; c, $

zarodniki.

Fig. 173. Makulec garbaty {Didymium physaroides)
; pomidzy cianka zewntrzn d, d pokryt krysztakami i doln

d', d' przebiegaj wókna woni opatrzone wrzecionkowatemi zgrubieniami w, w, w
;
przy r, r rozdcia zawie-

rajce krysztaki wapna, przy r' rozdcie z jednym wielkim krysztaem.

Fi". 176. Szaro A.lexandrowicza [Chondoderma AUxandrowiczii) ; cz sieci woni; s, s zarodniki.

Fig. 177. Makulec makówka (Didymium microcarpum) ; cz cianki zarodni; p,p miejsca zabarwione, oddzielone

niezabarwionemi miejscami bony m.

Fig. 178. aobnia biaonóka (Diachea leucopada); zarodnia z wyproszonymi zarodnikami. Trzonek i przedua si

bezporednio w podsad; r resztka cianki zarodni, przeduajca si ku doowi w r pochw rurki trzonka.

Fig. 179. uskowiec Chailleta (Lepidoderma Chailletii) ; sie woni.

Fig. 180. Maworek zlewajcy (Didymium crustaceum); grupa krysztaów, jakimi cianka zarodni jest pokryt.

I waga.— Figury 161-168 s skopiowane z dziea Bischoffa; 160, 174 i 176 z de Barego; 175 i 178 z Alexan-

drowicza.

TABLICA X.

Fig. 182- l8o, 193. Strzpek wyprostowany (Arcyriacinerea).

Fig. 182. Moda zarodnia w chwili tworzenia si zarodników.

Fig. 183. Pokrój zupenie dojrzalej, jeszcze, nienaruszonej zarodni.

Fig. 18 i. Cz sieci woni ze rodkowej czci zarodni; rurki o ciankach zupenie gadkich.

Fig. 18o. Cz sieci woni z zewntrznej czci zarodni; rurki o ciankach pokrytych licznymi kolcami.

Fig. 193. Cz kieliszka rozoona na pasczyzn, z rurkami woni do przyronitemi.

Fig. 186. Siatecznia gromadna (Lachnobolus circinans) ; cz sieci woni, tylko na jednej odnodze s przedstawione

waciwe jej brodaezkowate zgrubienia.

Fig. 187, 199. Strzpek kulawka (Arcyriaincarnata).

Fig. 187. Pokrój zarodni zupenie dojrzaej, cianka pknita w wierzchoku, przez wazk dopiero co utworzon
szczelin wydobywa si woni i rozpra si kilkakrotnie w objtoci.

Fig. 199. Cz sieci woni, tylko na kawaku rurki s przedstawione charakterystyczne zgrubienia listewkowate

obiegajce rurk po wownicy o bardzo szerokim skrcie, miejsca rurki na których nie ma listewek s pokryte

bardzo delikatnemi brodaweczkami.

Fig. 188. Dorzutka pospolita (Pcrichcena corticalis); cz cianki zarodni, a) bona zewntrzna ziarnista i zwa-
pniona, b) bqna wewntrzna delikatna, jednostajna, przechodzca bezporednio w rurki woni.

ig. 189. Cornuyia czogaczek [Cornwoia serpula) ; cz sieci woni, o ciankach opatrzonych piercieniowatemi

zgrubieniami.

Fig. 199 i 192. Zgrubienia na ciance kieliszka zdarzajce si u rónych gatunków strzpka (Arcyria).

Fik. 191. Kdziorek rónoksztatny (Trichia vaa); zgrubienia charakterystyczne na ciance tego gatunku.

Fig. 194. Strzpek zawiy (Arcyria ferruginea) ; kawaek rurki woni z cbarakterystycznemi zgrubieniami.

Fig. 19o. Strzpek sieciowos (Arcyria dictyonema); kawaek rurki woni z cbarakterystycznemi zgrub ;eniami.

Fig. 190. Strzpek (Erstedta (Arcyria (Erstedtis) ; kawaek rurki woni z cbarakterystycznemi zgrubieniami.
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Fi ,r
. 107. Strzpek byszczcy {Arcyi'ia punicea) ; kawaek rurki woni z charekterystycznemi zgrubieniami.

Fig. 198. Mao byszczca (Oligonema nitem) ; rurki woni z charakterystycznemu zgrubieniami i zarodniki.

TABLICA XI.

Fig. 2*10. Zapletka czogaczek (Hemiarcyria serpula)
; pokrój pierwószczowocni.

Uwaga. — Rysunek ten równie dobrze przedstawia pokrój wikszoci yowatych pierwószczowocni.

Fig. 201. Zaphtka malina [Hemiarcyria rubiformi); pokrój wizki zoonej z nielicznych zarodni (w formie a

genuina), z tych jedna otworzona ucitem wieczkiem, wyniesionem w gór przez bardzo silnie rozprona sie

wlouii.

Fig. 20.'. Kdziorek rónoksztatny (Trichia Daria); w odmianie x czarnonóka (nigripes). Pokrój dopiero co otwartej

zarodni; przez nieregularnie rozdarty wierzchoek wydobywa si masa zarodników i woni.

Uwaga. — Podobny pokrój maja dopiero co otwarte zaroduie prawie wszystkich siedzcych kdziorków.

Fig. '203, 204. Kdziorek kruchy (Trichia fragilis):

Fig. 203. Przecicie podune przez pojedyncz zarodnie; u) cianka rurki trzonka przechodzca bezporednio

w ciank zewntrzn zarodni, pokryta na wewntrz przez warstw m ziarnistej istoty, przechodzcej w zawarto

m rurki trzonka; 6) cianka wewntrzna zarodni.

Fig. 204. Pokrój zarodni w formie a genuina I Bctrytis ; trzy zarodnie na zronitych trzonkach, z tych dwie

otwarte nieregularnie, przez szczelin ztd utworzon wydobywa si na zewntrz masa zarodników i woni.

Fig. 205, :07, 210. Zapletka /naczugowata {Hemiarcyria clavata).

Fig. 203. Cz sieci woni ukazujca róny sposób poczenia rurek pomidzy sob.

Fig. 207. Pokrój zarodni w szczególny sposób otwartej, rurka trzonka w przeciciu optycznem; rurka trzonka

przy u ucita, reszta cianki zurodni rozprószona; y, u miejsce dokd trzonek wypeniony jest zlepionymi

z sob pcherzykami, k ostatnie koczyny sieci wloini zaklnile midzy pcherzyki wypeniajce rurk

trzonka.

Fig. 210. A"- E". Zarysy zarodni rónego ksztatu w przeciciach podunych.

Fig. 20H. Makulec rozpierzchy (Didymium confluens Pers.); pokrój plackowatych pierwószczowocni.

Uwaga. — Rysunek ten równie dobrze przedstawia pokrój wikszoci plackowatych pierwószczowocni.

Fig. 208, 212. K Iziorek rónoksztatny (Trichia varia).

Fig. 208. Zarysy zarodni rónego ksztatu w przeciciach podunych, A-C odmiany kr'oka (sessilis), D-K odmiany

czarnonóhi [nigripes).

Fig. 212. Przecicie podune zarodni w chwili jej tworzenia si. cianka rurki trzonka przechodzi bezporednio

w zewntrzn ciank zarodni, warstwa za oddzielajca j od cianki wewntrznej przechodzi ku doowi w za-

warto rurki trzonka.

Fig. 209. Klziorek zocili (Trichia chrysospenna); A'-F' zarysy zarodni rónego ksztatu w przeciciach po-

dunych.

Fig. 211. Kdziorek mylny (Trichia fallax). A' "- F" zarysy zarodni rónego ksztatu w przeciciach podunych.
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TABLICA XII.

Fig. 213, 240. Kdziorek zocik (Triehia chrysospenna)..

Fig. 213. Cz sprycy ze zgrubieniami waciwcmi temu gatunkowi.

Fig. 240. Zarodnik plastycznie przedstawiony.

Fig. 214-217, 239. Kdziorek szorstki (Triehia scabra).

Fig. 214. Cz sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 215-217. Zarysy koców spry zdarzajcych si do czsto w tym gatunku.

Fig. 239. Zarodnik plastycznie przedstawiony.

Fig. 218, 237. Kdziorek rónoksztatny {Triehia varia).

Fig. 218. Cz sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 237. Cala spryca, jeden koniec ze zgrubieniami.

Fig. 219,220. Kdziorek Decaisna (Triehia Decaisnesa).

Fig. 219. Zarys koca sprycy.

Fig. 220. Cz rodkowa sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 221,222, 233-236. Kdziorek mylny (Triehia fallan).

Fig. 221. Zarys koca sprycy.

Fig. 222. Cz rodkowa sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 233-235. Spryce rónie rozgazione, przytrafiajce si w odmianie furcata.

Fig. 236. Cala spryca, jeden koniec ze zgrubieniami.

Fig. 223, 224. Kdziorek podobny (Triehia lateritia).

Fig. 223. Zarys koca sprycy.

Fig. 224. Cz rodkowa sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 225, 226. Kdziorek kruchy (Triehia fragilis).

Fig. 225. Zarys koca sprycy.

Fig. 226. Cz rodkowa spricy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 227, 228. Zapletka czogaczek (Hemiarcyria serpua).

Fig. 227. Zarys odnogi sieci spry.

Fig. 228. Wolna odnoga sieci sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 229. Kdziorek krety {Triehia eontorta); cz sprycy ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 2o0, 231. Zapelka malina (Hemiarcyria rubiformis).

Fig. 230. Wolna odnoga sieci spry ze zgrubieniami wlaciwemi temu gatunkowi.

Fig. 231. Zarys odnogi sieci spry.

Fig. 232. Zapletka Wigunda (Hemiarcyria Wigandii) ; dwie odnogi sieci spry, z tych jedna wolna ze zgrubieniami

wlaciwemi temu gatunkowi.

ART. i. 26
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Fig. 238. Zapletka maczugoioata (Hemiarcyria clamta) ; wolna odnoga sieci spry ze zgrubieniami waciwemi

temu gatunkowi.

Fig. 241. Kdziorek pokreumy [Trichia affinis) ; zarodnik plastycznie przedstawiony.

Fig. 242. Kdziorek Jacka (Trichia Jackii) ; zarodnik plastycznie przedstawiony.

Uwaga. — Wszystkie ligury tej tablicy wyjwszy 236 i 237 s powikszone dwa tysice razy.

TABLICA XIII.

FOTODRUK WEDUG FOTOGRAFII ZDJTYCH Z NATURY.

Fig. 1. Padziorek rdzawy (Stemonitis ferruginea) ; koniec zarodni w przeciciu optycznem
;
podsada przechodzi pod

wierzchokiem w liczne wókna woni.

Fig. 2. Padziorek szerokosietny (Stemonitis sptendens)', cz rodków*4 zarodni widziana z góry. Wida sie po-

wierzchown utworzon przez ostatnie odnogi wókien, bdc gównym charakterem rónicym padziorek od

cznprynki.

Fig. 3. Czuprynka Friesa (Comatricha Frisii); zarodnia z czci trzonka widziana z góry. Ostatnie odnogi woni nie

tworz powierzchownej sieci.

Fig. i. Czuprynka rozpierzcha (Comatricha laxa) : zarodnia wraz z trzonkiem w przeciciu podlunemi optycznem
;

podsada przechodzi we wókna woni, ostatnie icli odnogi nie wybiegaj wolno.

Fig. o. Byszczak Sautera (Lamproderma Sauteri); zarodnia wraz z trzonkiem w przeciciu podunym i optycznem.
Ze wspólnej leni podnosi si trzoneczek przechodzcy w walcowat ucit podsad. Przy nasadzie trzonka wi-

doczna jeszcze cz cianki zarodni. Woni licznie rozwidlajca si, w gst s ioc poczona.

Fig. 6. Byszczak Fuckla (Lamproderma Fuckeliana); zarodnia w przeciciu podlunem i optycznem. Znikajco-

krótki trzoneczek przechodzi w ostrokrgow podsad. System wloniowy podobny jak w poprzednim gatunku.
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Ju po wydrukowaniu caoci miaem sposobno przeglda róne zbiory luzowców (*), zbadanie

tych nowych materyaów, jak równie kilka nowych róde literackich, zniewalaj mnie poda na-

stpujce dopenienia lub sprostowania do mojej monografii.

Do strony 93.

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten utworzonym zosta w roku 1791, a nie w 1797. Doda
take wypada, e w roku 1801 w « Synopsisu diagnozy Physarum i Diderma ulegy zmianie ; ten

ostatni rodzaj moe mie take pojedyncz ciank, Physarum róni si jednak od niego brakiem

podsady.

Do strony 98.

Przed maworkiem sztywnym (n° 8) naley doda :

175. P h. Schrceteri Rfski. M. Schra?tera. — Zarodnie pókuliste, spasczone, zielo-

nawo-szare, trzoneczkowate. Trzoneczki tgie, przewrotnie-ostrokrgowe, zoto -óte, lnice, prze-

chodzce wewntrz zarodni w wydatn, tpo-ostrokrgow podsad. Woni o rurkach cienkich,

gst sie tworzcych, przechodzcych w niewydatne, róacowate wapniaczki. Zarodniki fioletowe,

delikatnie cierniste, 10, 8 do 11, o m. m. wielkie.

Opis. — Zarodnie tego luzowca s zazwyczaj zrzadka rozmieszczone na podou i odznaczaj si

na pierwszy rzut oka zoto-ótymi, lnicymi i przewrotnie ostrokregowymi trzoneczkami. cianka

zarodni jest bonk nadzwyczaj delikatn, zupenie bezbarwn, jednostajnie pokryt wielkiemi, po-

jedynczo rozmieszczonerai ziarnami wapna. Ziarnka te s powleczone cienk warstewk óto za-

barwionej istoty ustrojowej, zkd zielonawo-szara barwa zarodni. cianka rozprósz si z wiekiem

nadzwyczaj atwo, a pozostay sztywny trzonek i wydatna podsada s uwieczone biaym puszkiem

systemu woniowego. Trzonek przewrotnie ostrokrgowy i ostrokrgowa podsada tworz jedne tylku

jam i maj razem ksztat wrzecionowaty. Jama ta jest wypeniona mas drobnych bezbarwnych
ziarn wapna, w skutek czego trzonek jest sztywny, lecz zarazem kruchy. Rurka trzonka jest utwo-

rzona przez bon ciemno-óto zabarwion, nader tg, jednostajn i bezwapienn, dlatego te trzo-

neczek jest wietnie lnicy, jakby lakierem pocignity. Tak sama budow ma cianka podsady
bdca bezporedniem przedueniem rurki trzonka. W licznych miejscach podsady bior pocztek
liczne rurki woni przechodzce w sie niezbyt regularn i gst. Rurki te sa cienkie, o ciankach

(*) Przewana wikszo luzowców, które dostarczyy materyalu do tego dodatku, pochodzi z olbrzymiego zbioru
rolin skrytoplciowych, nabytego w kocu 1 874 roku, od pana Duby'ego z Genewy, dla sirasburg^kiego instytutu bo-
tanicznego. Zawieraj one midzy innemi zbiory Hedwiga, Schwajgrichona, Neesa, Wallrotha; Dtiby'ego, równie
jak okazy zbierane przez Elirenberga, Curtisa, E. Lamy, C. Des Moulins, Boujeau, i t. d.
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bezbarwnych, tu i ówdzie rozszerzaj si one tylko nieznacznie i przechodz w paciorkowate \va-

pniaczki, to jest te rozszerzone rurki s w równych odstpach przewisiste. W kadem rozszerzeniu

znajduje si tylko jedno wielkie nieregularne ziarno. Cay wic wapniaczek, bez wzgldu na rón
i zmienn jego dugo, ma ksztat kawaka róaca. Zarodniki fioletowe, delikatnie cierniste,

10,8 do 11,5 m. m. wielkie.

Znajdowanie si. — W lesie Otterdorf koo Rastattu zbiera doktor Schrcrtcr, znany niemiecki my-

kolog, którego pamici gatunek ten powiciem.

Uwaga.—Pod wzgldem budowy trzonka i podsady gatunek ten zblia si do maworków: sztywnego

i Schumachera, lecz róni sienie tylko od nich, ale i od wszystkich innych ksztatem i budow wa-

pniaczków, tworzc typ zupenie odrbny.

Do strony 101

.

Z listy synonimów maworka bielika naley wykreli : Didymium leucopus Fr., która to nazwa

zostaa susznie pomieszczon poniej na stronie 159 pod makulcem uskowatym.

Do strony 102.

W licie synonimów maworka zmiennego, po 1789 roku pooy :

1794. Physarum cinereum Pers. Vers. etc, p. 89; Syn., p. 170, n° 4 i dalej jak poniej w trzecim

wierszu. .

Do strony 1 04.

W licie synonimów maworka papuziego doda :

1825. Didymium fuhipes Fr. Stirp. femsj., p. 83. ; Sys. myc., I. c, p. 122, n° 20.

Do strony 112.

W licie synonimów maworka wyduonego wiersz drugi zastpi nastpujcym :

1796. Physarum bivalve. Pers. Obs. seu desc, I, p. 5, n" 5, t. III, f. 3, a, b, c. a) reniforme,

P) cordata, y) orbicularis, tame w objanieniu tablic na stronic 38.

Do strony 115.

Wczy do listy nieznanych mi gatunków we waciwych miejscach :

1873. Pltysarum roseum B. et Br., Brk.. fg. Gub. II, n° 7G0.

1873. Physarum rufilmsis B. et Br., Brk., fg. Cuh. II, n° 702 (*).

Do strony 118.

We wzmiance historycznej zamiast zdania : « Dopiero w roku 1797 » i t. d., pomieci naley co na-

stpuje :

(*) Dwa te gatunki jak i liczne nastpne, które cytuje w skróceniu Berk, fg. Cub II, sa pomieszczone w « The Jour-

nal of the Linnean Society. Botany., Vol. XIV, n° 74. London, 1873, w pracy pod tytuem : « Enumeration of the fungi

of Ceylon, bythe M. J. Berkeley andC. E. Broome. Part. II, Containing the remainder oftlie Hymenomycetes, with

llie remaining estabished tribes of Fungi ».
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Dopiero w roku 1797 utworzy Trentenpohl rodzaj Crateriuni, ograniczajc go wycznie do

jednego gatunku Crateriuni peduneulaluni. Jednoczenie jednak opisuje dzisiejszy kubeczek biao-

embekpod nazw Trichia einerea. Te dwa typy skrajne zostay poczone pod nazw Crateriuni

dopiero w roku 1815 przez Olafa Svartza (Kcenigl. yelenskaps academiens handlingar, p. 118), który

tym sposobem jest prawdziwym twórc tego rodzaju w naszem pojmowaniu rzeczy. Fries pierwszy

zwróci uwag na kubeczki opisane przez Miclielego i odróni trzy typy nic tylko róne pokrojem,

lecz majce rzeczywicie podstaw bytu w budowie cianki. Te trzy typy zostay w póniejszym

czasie niepotrzebnie i bezzasadnie rozdzielone na trzy rodzaje, to jest Crateriuni —Trentenpohl, Sphae-

rocarpa— Schumacher i Gupularia—Link.

Do strony 123.

W licie synonimów kubeczka biaoczubka, dziesity zastpi nastpujcym :

1815. Craterium leucocephalum Svartz., 1. c, p. 118; Ditm., 1. c, t. II; Grev., Scot. cryp.

fi., t. 65.

i pomieci go na ósmem miejscu.

Do strony 127.

WT

licie synonimów wiersz czwarty zastpi nastpujcym :

1795. Physarum nutans Pers., Obs. seudesc. I, p. G, u" 7.

i pomieci tak zmieniony na trzeCim miejscu.

Do strony 130.

W licie synonimów wiersz czwarty opuci, w pitym i szóstym zamiast daty 1797 pooy 1791 ;

w siódmym zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku: Pers. Versuch., p. 88, zreszt dobrze;

w ósmym zamiast 1801 pooy 1795, a po nazwisku : Pers. Obs. seu desc. I, p. 6, n°6; wreszcie

wiersz dziesity cakiem wypuci.

Do strony 132.

W licie synonimów, wiersz drugi powinien brzmie jak nastpuje :

1791. Heticularia fragilis Gmel., Sys. nat., p. 1471, n° 1.

W wierszu czwartym naley zamiast 1796 pooy 1795, a po nazwisku Pers. Obs. seu deser.

I, p. 34, n° 74.

Do strony 135.

W licie synonimów w wierszu dwunastym i trzynastym zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwi-

skach pooy : Pers., Versuch., p. 88; po wierszu siedemnastym doda :

1801. Fuligo flava G pallida Pers. Syn., p. 161, n" 4.

Do strony 137 i 138.

W zbiorach Neesa von Esenbeck, midzy innymi znalazem oryginalne okazy Junghuna z Tri-

champhora pezizoides. Zbadanie ich doprowadzio mnie do nieoczekiwanego rezultatu, e rysunek

rozbioru woni podany przez Junghuna (1. c, 1. 12, 1'. 9) jest faszywy i e w skutek tego moje przy-
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puszczenie (str. 138), jakoby gatunek ten móg przynalee do maworka lub badhamii, jest bdno.
Woni bowiem skada si nie z szerokich, z rzadka tylko rozwidlajcych si i w bardzo lun sie

poczonych rur. jak to jest przedstawione na rysunku, ale z wókien nadzwyczaj cienkich, zbit

sie tworzcych. W skutek tego wypado gatunek ten przenie do pokrewiestwa makulcowatych,

a mianowicie ze wzgldu na budow cianki, do rodzaju szaronia. Szczegóowy opis podam wic po-

niej we waciwem miejscu.

Tern samem rodzaj Trichamphora .hmghuna naleao z listy przyjtych rodzajów wykreli,

a dla odkrytego przezemnie luzowca, który nazwaem by Trichamphora Puckeliana, utworzynow
rodzajow nazw.

Tymczasem w zielniku Schwsegricuena znalazem pomidzy innymi liczne, doskonale zachowane

okazy tego luzowca, zebrane w r. 1801 w okolicach Lipska. Wszystkie naleay do odmiany p gracilis.

Trzoneczek ich dosiga niekiedy wysokoci dwóch milimetrów, w nasadzie by czarno-brunatny, ku

górze rdzawy, pod wierzchokiem ótawy. Lecz najwaniejsz rzecz by fakt, e tylko w niewielu

okazach rurki woni byy wypenione powietrzem ; wikszo ich zawieraa ziarna wapna, a w naj-

silniejszych zarodniach ilo tych ostatnich bya lak znaczna, e cay systemat woniowy by
w skutek tego sztywny i trway. Okazy, które poprzednio widziaem, byy oczywicie rozwinite

z pierwoszczni zawierajcych nader mao wapna i dlatego te woni ich bya wypeniona tylko po-

wietrzem. Naleao wic wiotek Fnckla przenie do rodzaju badhamii. Przykady niezupenego wy-

penienia wapnem systematu woniowego, w tym ostatnim rodzaju nie s rzadkie. I tak na stronic

146 wspominam, e w badhamii Alexandrowicza rurki woni zawieraj nieliczne, drobne, pojedyncze

ziarna wapna, tame znajduje si wzmianka, e w badhamii nikowosej zwapnienie rurek woni jest

sabe ; wreszcie na stronie 143 mówi, e woni badhamii lnicej, w skutek sabego zwapnienia,

moe by wiotk. Postpujc tylko krok dalej, mona powiedzie, e badhamia Fnckla przedstawia

gatunek, który moe wystpowa w okazach o woni zupenie bezwapiennej, wówczas wiotkiej,

chocia zdarzaj si i typowe okazy o rurkach zwapnionych a do sztywnoci caego systemu wo-
niowego. Bodhami Fnckla naley pomieci poniej badhamii lnicej. Tak wic rodzaj Tricham-

phora znika na zawsze z horyzontu luzowców. Dodam tylko, e luzowiec który Berkeley pod

nazw Trichamphora pezizoides wspomina (w Introduction to eryptogamic botany. London, 1857,

p. 333), sdzc z zaczonego rysunku zarodnika (1. c, f. 75 a), musi by zupenie czm innem.

Do strony 140.

W licie synonimów, w pierwszym wierszu, zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku Pers.,

Versuch., p. 88.

Do strony 150.

W siedemnastym wierszu od dou, zamiast : « Jednoczenie ze Schraderem » i t. d. a do « Ten

sztuczny podzia)) i t. d. pomieci co nastpuje : Ju w roku 1795 utworzy Persoon dwa nowe rodzaje

Physarum i Diderma. Pierwszy z nich obejmowa zarodnie o ciance pojedynczej, nalece równie

do maworkowatych jak i do makulcowatych. Drugi za pocztkowo, równie jak i w roku 1796,

obejmowa tylko maworkosvate o podwójnej ciance ; lecz w roku 1797 diagnoza zostaje zmienion,

i odtd spotykamy tu i wiele makulcowatych. Ztd te Didymium Schradera jest u Persoona rozdzie-

lone na dwa gatunki.

Do strony 151.

W licie synonimów po 1786 doda :

1801. Physarum cinereum p complanatum. Pers., Syn., p. 170, n° i.
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Do strony 15 i.

W licie synonimów wiersz: « 1797 TricmYdepressa Trent. » wykreli zupenie; nazwisko to

nie istnieje nigdzie i zostao zamieszczone tylko przez pomyk nieczytelnej notaty.

Do strony 155.

W licie synonimów, wiersz : 1829. Didymium marginatum tutaj wykreli. Nazwisko to, tu przez

pomyk zamieszczone zostao, susznie cytowane powyej, na stronie 127, pod Tilmadoche nutans,

gdzie te z pewnoci naley.

Do strony 159.

W licie synonimów doda we waciwem miejscu :

1829. Didymium suamulosum Fr., 1. c, p. 118, n"9.

Do strony 164.

Oryginalne okazy z Physarum confluens Persoona, jakie miaem sposobno poszukiwa, przeko-

nay mnie, e gatunek ten mylnie pomieciem w synonimach makulca zlewajcego si, gdy naley

on do makulca rozpierzchego. W skutek lego wypada na stronie 163, zamiast D. effusumLk., po-

mieci D. Confluens Pers., a na nastpnej stronie w licie synonimów doda :

1801. Physarum confluens Pers., Syn.,p. 169, n» 2.

1805. Physarum confluens Pers., a) truncigenum, p) muscigenum A. et Sz., 1. c, p. 9.

Ostatni za synonim wykreli.

Dalej na teje samej stronie n° 69 nazwa D. crustaceum Fr., a wykrelony z listy synonimów wiersz

drugi i trzeci pooy na ich miejsce :

1801. Diderma complanatum Pers., Syn., p. 168, n° U.

Wreszcie sprostowania te po woduj zmian « wzmianki historycznej » pomieszczonej na stronie

165 na nastpujc :

Gatunek ten zosta po raz pierwszy dokadnie opisany i odrysowany przez Schradera w formie o

zarodniach pojedynczo stojcych. W r. 1829 opisuje Fries formy skupiono stojce doskonale, pod

nazw Didymium crustaceum, najniewaciwie] jednak podciga tutaj jako synonim Spumaria phy-

saroides De Candolla, która jest zupenie innym luzowcem. Nazwy starszej Schradera zachowa nie

mogem, poniewa zostaa pierwej jeszcze uyt przez Batscha na oznaczenie makulca spasczonego.

Przyjem wic nazw Friesa.

Do strony .166 i 167.

Do nieznanych mi gatunków makulca wczy naley we waciwych miejscach nastpujce ;

t "' •> Ull\. 1 Q ., UUU. 111, 11 1 .).J.

« D. commutabile t( « (( n° 746.

« D. croceo-flavum ci (( (( n° 757.

« D. leoninum (i (( (( n° 750.

u D. rnelleum (i (( (( n°751.

(( D. neg/ectum <( « (( n° 747.
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Do s t r o ri y 167.

We wzmiance historycznej, odnonie szaronia, zamiast zdania : « W tym samym roku i t. cl., po-

mieci co nastpuje :

Z drugiej strony utworzy Persoon w r. 1795 rodzaj Diderma wycznie dla gadysza : w rok potem

wcza do niego i dzisiejsze Physarum contextum ; oba odróniaj si, wedug Persoona. od Phy-

sarum podwójn ciank. Lecz ju w roku 1797 pojmuje ten autor pod Diderma tylko takie gatunki,

których zarodnie s opatrzone podsad bez wzgldu na budow cianki, i taki eharakterzostajc zacho-

wanym bez zmiany i w roku 1801 w Synopsis.

Do strony 169.

Po szaroniu Alexandrowicza pomieci naley:

176. C h. pe zizoid es (J ung h.) S. czaszowaty. — Zarodnie czaszowate, szarawo-biae, trzo-

neczkowate; trzoneczki szydowate, w nasadzie kasztanowate, ku górze janiejsze, niekiedy w podsta-

wach po kilka zronite. Woni o wóknach bezbarwnych, nader cienkich, wiotkich, w gst sie

poczonych. Zarodniki fioletowe, gadkie, 8,3 do 9,2 m. na. wielkie.

1838. Trichamphora pezioides Jungh., 1. c, p. 1:2, tb. II, f. 9.

Wzmianka Jiistoryczna. — Gatunek ten zosta odkrytym na Jawie przez Junghima, który powodujc
si szczególnym ksztatem zarodni tego luzowca, utworzy dla nowy rodzaj Trichamphora. Nie

majc oryginalnych okazów, zudzony faszywym rysunkiem woni, przypuszczaem, e gatunek ten

ze wzgldu wanie na jej budow da si jako nowy rodzaj scharakteryzowa. Pod nazw Tricham-

phora pomieciem wic w monografii luzowiec, którego woni odpowiadaa rysunkowi Junghuna

najzupeniej, z drugiej strony bya zupenie bezwapienn. Tymczasem przed niedawnym czasem zna-

lazem nowe okazy tego luzowca w zbiorach Schwsegrichama, w których cay systemat woniowy
by wypeniony drobnemi ziarnami wapna, w skutek czego zmuszony byem przenie gatunek ten

do rodzaju badhamia, pod nazw badhamia Fuckeliana (*). Z drugij strony poszukiwaem oryginalne

okazy Junghuna, które mnie przekonay, e budowa woni zmusza gatunek ten przenie do po-

krewiestwa makulcowatych, a mianowicie ze wzgldu na budow cianki, do rodzaju szaronia.

Opis. — Zarodnie tego luzowca stoj gromadnie na wspólnej nader delikatnej leni, juto poje-

dynczo, juto niekiedy poskupiane w mae gromadki, zronite z sob nasadami trzonków. Trzoneczki

do 5M. wysokie, szydowate, w nasadzie kasztanowate, ku górze janiejsze, w wierzchoku óto-

kasztanowate, podunie delikatnie pofadowane, cianka ich jest bon tg, óto-brunatn, mocno

podunemi smugami zgrubia. Rurka zawiera w dolnj czci ziarnist brudno-ót istot uslro-

jow, w górnej tylko powietrze. Wskutek takiego kszLatu, cianka zronita z trzonkiem jest wy-

puka, jej przeciwlega odpowiednio wklsa, obie jednakowo od siebie oddalone, zronite z sob

brzegiem zupenie obym. cianka zarodni jest bon zupenie bezbarwn, pokryt pojedynczemi,

nader drobnemi ziarnkami wapna zupenie jednostajnie. Pomidzy obiema ciankami przebiega

woni o wóknach zupenie bezbarwnych, 0,8 m. m. szerokich, licznie rozwidlajcych si i po-
czonych w sie gst lecz wiotk. Po wyproszeniu zarodników i rozprószeniu górnj cianki zarodni

pozostaje tylko trzoneczek uwieczony resztkami dolnej cianki, teraz talerzykowatej, i puszkiem d

niej przyronitej woni. Zarodniki fioletowe, zupenie gadkie, 8,3 do 9,2 m. m. wielkie.

Porównaj powyej dodatek do stron 137 i 138.
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Znajdoicanie si. — Koo Djocjokart na Jawie zbiera Junghun.

177. Ch. inflaum Rfski. S. wydty. — Zarodnie dokadnie kuliste, trzoneczkowate,

opatrzone wielka wrzecionowata, pusta, równie jak cianka zarodni, ciemno-ót podsada; trzoneczki

wyprostowane, sztywne, szydowate, brunatne. Woni o wóknach cienkich, fioletowych, w gst
sie poczonych, gdzieniegdzie zronitych z pcherzykami nieregularnie podunymi, óto-

barwnymi, wypenionymi drobnemi ziarnami wapna. Zarodniki jasno-fioletowe, gadkie, 9,1 do

10,2 m. m. wielkie.

Opis. — Zarodnie z rzadka na podou stojce, dokadnie kuliste, wydte, ciemno-óte, o po-

wierzchni mej i chropowatej, juto prosto na trzoneczku osadzone, ju nieco na bok zwieszone,

1 12 M. w rednicy majce. Trzoneczki wyprostowane, od 2 do 4 1/2 M. wysokie, ciemno brunatne,

szydowate, mocno podunie pofadowane. Tworz one rurk o ciance bezwapiennej , brudno-óto-

brunatnej, mocno podunemi smugami zgrubiaej, w dolnej czci zawierajcej brudno-kasztanowat,

nieregularnie ziarnist istot ustrojow. cianka zarodni jest bonk pojedyncz, na zewntrz pokryt

juto gsto stojcemi pojedynczemi ziarnami wapna, ju ich malekiemi skupieniami, otoczonemi

barwn ót istot
;
po odwapnieniu zupenie bezbarwna. rodek zarodni zajmuje wielka wrzecio-

niowata, do na«ady trzonka przyronita, wewntrz pusta podsada. Jest ona asymetryczna; ostrokrg

tworzcy doln cz wrzeciona jest wyszy jak ostrokrg górny. cianka jej nader amliwa, jest

bonk po odwapnieniu zupenie bezbarwn, lecz pokryt na powierzchni drobnemi ziarnami wapna

zlepionemi barwnikiem, w skutek czego caa podsada ma barw ciemno-ót. Od podsady do cianki

zarodni przebiega system sieci woniowej, skadajcy si z wókien cienkich, 1,2 m. m. szerokich,

fioletowych, w gst sie poczonych. Oprócz tego tu i ówdzie spostrzega si daj szczególniejsze

pcherzyki wyduone, o zarysach nieregularnych, jasno-óte, ud 8 do 18 m. m. szerokie, od 36 do

100 m. m. dugie. Jednym kocem s one przyronite najczciej do podsady, rzadziej do cianki,

drugim wybiegaj wolno. Ze ciank ich zrastaj si w licznych miejscach wókna woni. cianka ta

jest bonk najzupeniej bezbarwn, lecz pcherzyki s wypenione ziarnami wapna, spojonemi ót
barwn istot. Zarodniki jasno-fioletowe, zupenie gadkie, 9,1 do 10,2 m. m. wielkie. Gatunek ten

posiadajcy tak szczególn budow, jest najoczywiciej jednym z rzadko dzi si ju przytrafiajcych

typów, które kiedy moe byy daleko liczniejsze i tworzyy bezporednie przejcie od maworko-

watych do makulcowatych.

Znajdowanie si. — Widziaem okazy zbierane przez Jana Kickxa (ojca) weFlandryi, a oznaczone

przez niego jako Craterium minutum Fr.

Uwaga. —W podrodzaju Monoderma pomieciem gatunki szaroni, których cianka zarodni po-

kryt jest juto pojedynczemi ziarnami wapna, ju masami ich, odpadajcemi niekiedy skorupiasto.

Poniewa ilo pierwszych znacznie si teraz zwikszya, przeto dobrze bdzie podrodzaj ten roz-

dzieli na dwa nastpujce :

PODRODZAJ I. — MONODERMA. JEDNO BON.
cianka zarodni pojedyncza, pokryta na zewntrz ziarnami wapna, w jednej warstwie lecemi.

Tutaj naley pomieci :

70. Ch. Alexandrowiczii Rfski., S. Alexandrowicza.

175. Ch. pezizoides (Jungh,). S. czaszowaty.

179. Ch. inflatum Rfski. S. wydty.

72. Ch. reticulatum Rfski. S. sieciowaty.
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PODRODZAJ II. — PSEUDO-DIDERMA. STHOPACZ.

cianka zarodni pojedyncza, pokryta na zewntrz masami ziarn wapna, nieraz odpadajcemi od

cianki patami.

Tutaj naley pomieci :

71. Ch. anomalum Rfski., S. nieregularny.

73. Ch. niveum Rfski. S. nieny.

Nastpujce dwa podrodzaje : Diderma - Dwublonek i Leanginum - Gwiazdosz pozostaj nie-

zmienione.

Do strony 172.

W licie synonimów wiersz pierwszy zastpi nastpujcym :

1794. Diderma contortum Pers., Versuch., p. 89 ; cfr. Hoffmann, 1. c, Ib. 9, f. 2, o..

Do strony 177.

W licie synonimów, w wierszu drugim, zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku: Pers. Versuch.,

p. 89, Icon. i t. d. ju nie zmienia.

Do strony 1 81

.

W licie synonimów, wiersz czwarty zastpi nastpujcym :

1794. Diderma globosum Pers., Versuch. p. 89, t. 1, f. 4, 5.

Do strony 185.

Do nieznanych mi gatunków luzowców opisanych pod « Diderma » doda naley :

1873. D. mblateritium B. et Br., Brk. fg. Gub. Pars. II, n° 742.

Do strony 191.

We wzmiance historycznej zamiast 1797 pooy 1791, i dalej w licie synonimów po Reticularia

alba pomieci :

1791. SpumariaMucilago Pers. in Gmel., Sys. nat., p. 1466 ; Pers., Disp., p. 8, t. 1, f. a, b, c.

a nastpujcy wiersz wykreli.

Do strony 194.

W licie synonimów po 1782 Stemonitis fusca pooy :

1791. Stemonitis typhina Gmel., Sys. nat., p. 1467, n° 1 (teste Persoon !)

i dalej zamiast 1801 pooy 1796, a po nazwisku Pers., Obs. seu. deser. I, p. 58, n° 108. p. p. !

Do strony 196.

W licie synonimów zamiast 1801 pooy : 1796, a po nazwisku : Pers., Obs. seu. desc. I, p. 58,

n° 108, p. p. !
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Do strony 198.

"W licie synonimów po wierszu dziewitym doda :

1791. Stemonitis fusca Gmel., Sys. nat., p. 1467, n° 2 (testePersoon).

Do stron y 199.

W licie synonimów wiersz pity zastpi nastpnym :

1794. Stemonitis atrofusca Pers., Versuch. p. 91.

Do strony 201

.

W licie synonimów czuprynki Persoona wiersz pierwszy wykreli zupenie, a w to miejsce po-

mieci nastpujcy :

— Stemonitis papillata Auctores! Ex. gr. Nees. non Pers. !

Do strony 204.

W licie synonimów wiersz trzeci zastpi nastpujcym :

1793. Physarum columbinum Pers., Obs. seu desc. I, p. 5, n° 4.

Do strony 209.

W licie synonimów mrzyka doda przed innymi nastpujcy :

1794. Stemonitis papillata Pers., Vcrsuch., p. 90.

a ostatni wiersz wykreli, wzmiank za historyczn zastpi nastpujc :

Gatunek ten zosta po raz pierwszy opisany przez Persoona, chocia opis tego autora jest tak po-

wierzchowny, a rysunek tak niedokadny, e pierwiastkowo Stemonitis papillata tego autora uwa-

aem za czuprynk Persoona. Lecz oryginalne okazy, jakie miaem sposobno poszukiwa przed

niedawnym czasem, przekonay mnie, e byem w bdzie. Schumacher mia przed sobjuto okazy

niedojrzae, ju te zjedzone przez owady ; opis i rysunek we florze duskiej s nader liche, oryginalne

jednak okazy, jakie miaem przed sob, usuwaj i tu wszelk wtpliwo co do tosamoci nazwy.

Nastpnie znajdujemy z kolei czasu do dokadn prac Bowmana, który gówne punkty budowy

rozpozna i zuy do scharakteryzowania rodzaju. Fries piszc Systema Mycologicum, nie zna jeszcze

rokiem przedtm wypublikowanej pracy Bowmana. Arcyria atra Schumachera znajduje si tu pod

nazw Stemonitis mammosa. Z drugiej strony opisuje Fries take pod Stemonitis papillata Persoona

chyba nie co innego jak mrzyk, gdy o trzonku tak si wyraa : « stipes .... par capillitium pene-

trans .... et supra peridium i papillam nitidam subumhilicatam exiens ». Zdaje sio wic, e chcia

te dwa gatunki odrónia ze wzgldu na to, czy tarczka wierzchokowa jest ppkowata, czy te opa-

trzona makiem, stosunek który nie moe by wzity za charakter odróniajcy. "Wreszcie de Bary

poda dokadn history rozwoju i budow tego luzowca.

Do strony 227.

W licie synonimów, w wierszu drugim zamiast t. f. 1,5 A—E czyta naley : t. I, f. 5, A—E;

wiersz za trzeci zastpi nastpujcym :

18-a. Reticularia versicolor Fr., Sys. orb. Veg., p. 147.
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Do strony 228.

Do nieznanych mi gatunków bezkosmka wczy naley we waciwych miejscach nastpujce :

1873. Licea annabarina B. et lir., Brk., fg. Gub. II, n° 782.

187J. Licea reticulata B. et Br., Brk., fg. Cub.II, n° 781.

1873. Licea, tenuissima B. et Br., Brk., fg. Cub. II, n° 783.

Do strony 232.

W licie synonimów w wierszu drugim, zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku : Pers. Versuch.,

p. 91, t. 1, f. 5, i po wierszu czwartym doda :

1801. Cribraria rufescens Pers. et y intermedia exclusive, ,3 pyriformis, Synop., p. 193, n°7.

a po ostatnim :

1829. Cribraria fuha et |i intermedia Fr., 1. c, p. 173, n° 3.

Do strony 239.

W wierszu drugim synonimów zamiast 1796 pooy 1704, a po nazwisku : Pers., Versuch, p. 91.

Do strony 241.

W wierszu pitym synonimów zamiast 1797 pooy 1791, a po nazwisku : Pers., Versuch., p. 87
;

w ostatnim wierszu doda w dalszym cigu Sow. eng. fg., t. 179; drew, Scot. fl., t. 10G ; Schaeff.,

ic. fg., t. 19.

Do strony 242.

Do nieznanych gatunków samotka naley wczy we waciwych miejscach :

1873. Reticularia apiospora B. et Br. ; Brk. fg. Gub. II, 737.

1873. Reticularia fuliginosa B. et Br. ; Brk. fg. Cub. II, 740.

1873. Reticularia lurida B.et Br.; Brk. fg. Cub. II, 736.

Do strony 244..

W licie synonimów po wierszu pierwszym naley doda :

1795. Arcyria decipiens Pers., Obs. I, p. 35, n° 75;

w drugim zamiast 1797 pooy 1796, a po nazwisku : Pers., Obs. seu deser., p. 59, ° 112, t. 112,

t. III, f. 4,5; — dalej zostawi bez zmiany
;

po wierszu drugim doda :

1801. Trichia fallax fi fieoides Pers., Syn., p. 177, n°3;

wreszcie po siódmym zamieci :

1829. Trichia clavata [i olivascens Fr., 1. c, p. 186, n° 5
;

pod tem ostatniem nazwiskiem rozumia Fries : Trichia cerina Ditmara, któr, zudzony jej pokrojem,

zaliczy niesusznie do zapletki maczugowatej.
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Do strony 217.

W licie synonimów, w wierszu drugim po nazwisku pooy : Gmel., Sys. Nat., p. 1468, n° 19 ;

w trzecim zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku: Pers., Versuch., p. 89, dalej zostawi bez zmiany;

po wierszu pitym doda :

1801. Trichia Botritis fi simplex Pers., Syn. p. 176;

a przed ostatnim pomieci :

1 Si 1 . Trichia fasciculata Sauter., I. c, p. 315.

Do strony 252.

W licie synonimów po 1797 Arcyria olivacea pooy:

1799. Trichia yulgaris Per., Obs. II, p. 32, n° 48.

Do strony 254.

W licie synonimów po wierszu siódmym pomieci co nastpuje :

1794. Trichia varia Pers., Versuch., p. 90;

a zamiast dziewitego pooy :

1799. Trichia yaria a diluta et fi rufescens Pers., Obs. II, p. 32, n° 47.

Do strony 255

.

W licie synonimów zamiast przedostatniego wiersza pomieci co nastpuje :

1794. Trichia pyriformis Pers., Yersuch., p. 90; Disp.. p. 10; non Obs. II !

1794. Trichia favoginea Pers., Yersuch., p. 90; Disp., p. 10; non Obs. II !

Do strony 256.

Wiersz drugi w licie synonimów wykreli; synonim ten waciwiej odnie ' wypada do

strony 252.

Do wzmianki historycznej mog doda jeszcze nastpujce objanienie, tyczce si rozróniania

tych gatunków kdziorka przez Persoona. Autor ten w pierwszej swej pracy 1794 roku (yersuch.

i t. d.) odrónia dwa gatunki, które nazywa pyriformis i favoginea. Z tych pierwszy odnosi si do

lorm wartokowatych, drugi do mniej wicej zaokrglonych. W roku 1796 w trzeciej rozprawie

(Obsery. seu descrip. 1) lormy te rozdziela midzy trzy gatunki, które nazywa T. ovata, T. nitens

i T. oliyacea i zdaje si ka gówny nacisk na barw masy zarodników i woni, która ma by
w pierwszym gatunku ochrawo, w drugim zoto-ót, a w trzecim oliwkow. W « Tentament »

,

pracy o rok póniejszej (1797), ale bdcej tylko dosownym przedrukiem pierwszej, z roku 1794, z do-

datkiem w tym razie dla nas obojtnym, naturalnie spotykamy tylko dawne nazwiska. Kiedy wreszcie

w <( Synopsis (1801) », zmiany zaprowadzone w pracy z 1796 roku uzyskuj znów swe prawa.

Do strony 261.

W licie nieznanych mi gatunków kdziorka doda nastpujcy :

1873, Trichia Thicailesii B. et Br., Brk. fg. Gub. II, n° 776.
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Do strony 262.

W licie synonimów w wierszu dziewitym, zamiast 1797 naley pooy 1794, a po nazwisku :

Pers., Versuch., p. f 9
;
po wierszu dziesitym doda :

1801. Trichia rubiformis, p puWerulenta Pers., Syss., p. 167, n° 52.

Do strony 265

.

W pitym wierszu listy synonimów zamiast 1797 naley pooy 1794, a po nazwisku : Pers.,

Yersuch., p. 90 ; nastpnie za doda :

1799. Trichia clavala, p discoidea Pers., Obs. II, p. 34, n° 52.

Do strony 266.

W wierszu pitym i szóstym listy synonimów, zamiast 1797 naley pooy 1794, 'a po nazwiskach :

Pers., Versuch., p. 90; po wierszu za ósmym doda :

4829. Trichia serpula a) simplex, p) retieulata Pr., 1. c, p. 188, n° 10.

Do strony 268.

Wzmiank historyczn tyczc si strzpka zastpi nastpujc :

Rodzaj po raz pierwszy wspomniany w roku 1729 przez Michelego, który pod nazw Clathroides

wycznie tylko trzy gatunki strzpka opisa. W roku 1751 czy Hill, Clathroides i Clathroidastrum

Michelego, czyli dzisiejsze strzpki i padziorki, pod nazw Arcyria, a we dwa lata potem zmienia

Gleditsch t now nazw na Stemonitis. Póniejsi autorowie pomieszczaj róne gatunki strzpka

pod rónymi rodzajami, tak Linne a pocztkowo i Hatsch pod Clathrus ; Haller, Bulliard i inni pod

Trichia; Dickson pod Lycoperdon ; Willdenow, Roth a przedewszystkim Trentenpohl pod Stemo-

nitis; Batsch pod Embolus. Dopiero jednak w roku 1794 ogranicza Persoon strzpek w miche-

lowskim znaczeniu, przyjmujc dla nazw Hilla : Arcyria. Strzpek ma si wedug Persoona róni
od kdziorka tern, e jego zarodnie pkaj szwem koowym, kiedy zarodnie drugiego otwieraj si

nieregularnie. W rok potom znajduje Persoon po raz pierwszy kdziorek mylny, który go w wielki

kopot wprowadza dlatego, e jego zarodnie otwieraj si szwem koowym ; to te pomieszcza go

w rodzaju strzpka, pod nazw Arcyria decipiens. Lecz w roku 1796 przenosi nowy ten gatunek na

waciwe miejsce, pod nazw Trichia fallax, jednoczenie jednak zmienia okrelenia tak Arcyryi jak

Trichii. Arcyria ma mie ciank znikliw, woni ogoocon, okrga, przytwierdzon do oyska
pókulistego. Trichia za ma posiada tgie, wpótrwae cianki zarodni, woni wpózbita, spryst,
o przytwierdzeniu dokiem! W « Synopsis » (1891) okrelenia te brzmi niewiele co rónie; Arcyria

ma wedug Persoona ciank do poowy znikliw, woni ogoocon, przytwierdzon do kieliszko-

watego oyska ; Trichia odznacza si ciank trwa, potem nieregularnie pkajc. Woni zbit,

do dna zarodni przytwierdzon (?), rozprajc si sprycie. Fries w « Systema mycologicum »

(1829) opuszcza zupenie charakter, jaki moe dawa woni w odrónianiu Arcyrii od Trichii,

przyjmujc tylko, e w pierwszej cianka pkajca szwem koowym, jest w górnej czci znikliw,

kiedy tymczasem w drugiej cianka pka zupenie nieregularnie. Gorda badajc luzówce za pomoc
drobnowidza, oprócz charakterów podanych ostatecznie przez Persoona, wspomina (1842),e Trichia

ma woni o sprycach pojedynczych (?) wolnych (!), ze zgrubieniami wownicowatemi, kiedy Arcy-

ria ma woni w sie poczon. Fries w cc Summa vegetabilium Scandinavia3 o (1849) odrónia oba

gatunki sposobem otwierania si, sdzi, e oba majwoni. w siepoczon, lecz dodaje e u kdziorka
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sie ta jest opatrzona zgrubieniami wowicowatemi. Ten ostatni charakter lekceway jednak zu-

penie mówi bowiem dosownie (1. c, p. 457) : « Elateres prebent singularem characterem, sed

eorum functiones prosus ignoramus. Minores tamen per se esse momenti facile perspicitur ex ab-

solutoeorum defectu in maxime affinibus, et proventu in diversissimis »,. Bonorden (1851) podaje

w tym wzgldzie jak zwykle same mylne spostrzeenia. Wedug niego zdarzaj si gatunki kdziorka,

którychwoni jest opatrzona tylko wtownicowtp rozmieszczonymi kolcami, jak równie strzpia

o woni weownicowatej. Dopiero wreszcie de Bary (1859) odgranicza strzpki od kdziorków, opie-

rajc si wycznie na rónym rodzaju zgzubie ich woni : wownicowatym w ostatnim, a rónym

ale nie wownicowatym w pierwszym rodzaju.

Do strony 269.

W licie synonimów w wierszu siedmnstym po nazwisku : « Trichia cinnabaris » doda naley :

yarietas secunda yinoso-subfusca; a trzy wiersze dalj, zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku :

Pers., Versuch, p. 90.

Do strony 273.

W wierszu szóstym listy synonimów, zamiast 1797 pooy naley 1794, a po nazwisku :
Pers.,

Yersuch., p. 90 ; a ósmy zastpi nastpujcym :

1801. Arcyria cinerea Pers., Synop., p. 184, n° 3; cfr. FI. Dam, t. 1975, f. 1.

Do strony 275.

W licie synonimów, po wierszu pierwszym doda :

1751. Arcyria sessilis volva longiore Hill., 1. c, p. 47.

W wierszu dziewitym, w dalszym jego cigu doda : gatunek ten zostaje nazwanym tame

w objanieniach tablic : Arcyria rosea.

Do strony 277.

W wierszu szóstym listy synonimów, zamiast 1797 pooy 1794, a po nazwisku : Pers., Versuch.,

p. 90; po wierszu dziesitym doda :

1829. Arcyria nutans a) sordide ochracea, p) alutacea Fr., 1. c, p. 180.

V Do strony 284.

Po si&ipzni podpartej doda nastpujcy gatunek :

168. L. Arcyrella Rfski. S. podobna. — Zarodnie gruszkowate, szare ze somiastym odcie-

niem, o trzoneczku wysokoci zarodni wyrównywajcym lub nieco krótszym, ótawym. Woni
nierozprajca si, o rurkach bardzo lun sie tworzcych bez wzgldu na rozmieszczenie, od

2,5 — 8,3 m. m. szerokich, w licznych miejscach do cianki zarodni przyronitych i niektórych

zstpujcych do wntrza rurki trzonka
,
pokrytych licznemi tpemi brodaweczkami. Zarodniki

gadkie, 7,5 — 8,3 m. m. wielkie.

Opis. — Zarodnie wraz z trzonkiem dochodz wysokoci 3/4 M. Pierwiastkowo s one biae, lecz

w zetkniciu z powietrzem staj si czerwone, wreszcie przybieraj barw szaraw ze somiastym

odcieniem, a trzoneczek ma barw ótaw. Burka trzonka jest bon gadk, brudno-ót, lekko

pofadowan, przechodzc w ciank zarodni staje si bezbarwn
;
przy nasadzie trzonka tsza, opa-
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trzona pocztkowo brodaweezkowatemi zgrubieniami, które nieznacznie zamieniaj si w siecioway'

rysunek, staje si ku górze zupenie gadk i nader delikatn.

Woni nierozprliwa, o rurkach w lun sie poczonych, przyrasta licznemi odnogami do

cianki zarodni na caej jej przestrzeni, nieliczne za rozgazienia zstpuj na dó midzy pcherzyki

Avypeniajce rurk trzonka. Rurki woni s od 2,5 — 8,3 m. m. szerokie, o ciance zupenie bez-

barwnej, pokrytej bardzo licznemi lecz tpemi brodawcczkami. Odnogi przyrastajce do cianki

zarodni, w górnej jej czci s zaostrzone, przy nasadzie za trzonka rozszerzone i gadkie, odnogi

zstpujce w rurk trzonka s pokryte zgrubieniami, tylko ostatnie ich koce s gadkie. Zarodniki

7,5 — 8,3 m. m. wielkie, gadkie.

Znajdoioanie si. — Na mierzwie krowiej w Jutlandyi znaleziony przez E. Hansena.

Uwaga. — Gatunek ten jest ze wszech miar ciekawy, objania bowiem niejako powstanie dwóch

rónych podgatunków strzpka, które nazwaem by Glathroides i Arcyrell. Biorc za prototyp

wszystkich strzpkowatych siateczni gromadn, o zarodniach beztrzoneczkowych, gdzie sie woni*

przyrasta licznemi odnogami na caej przestrzeni cianki zarodni, mamy w dwóch innych gatunkach

siateczni dwa typy trzoneczkowate, dajce przejcia do dwóch podrodzajów strzpka. I tak w sia-

teczni podpartej nie spotykamy odnóg woni zchodzcych miedzy zawarto rurek trzonka
;
jeeli

wic wyobrazimy sobie e cianka zarodni w górnej jej czci stanie si znikliw, otrzymamy luzo -

wiec, który budow sw odpowiada najzupeniej strzpkom wyprostowanym. Tymczasem w nowo

tu opisanej siateczni podobnej, znajdujemy odnogi zchodzce do wntrza rurki trzonka, gatunek ten

po zaprowadzeniu podobnej redukcyi jak w poprzednim, da typ odpowiadajcy sw budow strzp-

kom zwisym.

Do strony 289.

Przed Cornuvi doda :

Nastpujce gatunki luzowców opisane pod rulikiem nie s mi znane,

1873. Lycogala atropurpureum B. et Br., Brk., fg. Gub. II, n° 735,

1873. Lycogala af/ine B. et Br., Brk., fg. Cub. II, n° 732.

1873. Lycogala rtidum B. et Br., Brk., fg. Cub. II, n° 734.

Uwaga. — Poniewa charaktery tych nowo opisanych rulików opieraj si wycznie na barwie

masy zarodników, a ta jak wiemy jest niesychanie zmienn w ruliku groniastym, przeto s Vto
ich jest nader wtpliwa. "%

Do strony 296.

Na kocu strony doda :

Uwaga II. — Przed niedawnym czasem utworzy Berkeley dla luzowca nadesanego mu z wyspy

Kuby nowy rodzaj Ahisia, który ma si odrónia od innych pyszniaków gwiazdkowatym pkaniem

zarodni. Charakter ten jest zupenie niewystarczajcy dla utworzenia nowego rodzaju, lecz poniewa

autorowie nie wspominaj nic o budowie woni, przeto rzecz ta musi na teraz pozosta w zawie-

szeniu. Jedyny gatunek opisany jest :

1873. Aloisla Bombarda B. et Br., Brk., fg. Cub. II, p. 8G, n° 784, t. II, f. 6 (o, b, c).
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